§ 1. Namn och säte
Föreningens namn är Scandinavian Waterjet Association, namnet förkortas SWA. Föreningen har
sitt säte i Ronneby.

§2. Form & Ändamål
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Ändamålet med föreningen är att:


verka för användning av och handel med varor och tjänster för vätskestrålebaserade
metoder såsom bearbetning, skärning och andra tillämpningar.



tillhandahålla ett forum för samarbete mellan myndigheter, industri, universitet/högskolor
och forskningsinstitutioner och även samverka med nationella och internationella
föreningar vars syften är förenliga SWA ändamål.



arbeta för kompetenshöjning bland sina medlemmar inom området vätskestrålebaserade
metoder

§ 3. Medlemskap
Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtas och att medlems- och serviceavgiften
betalas. Föreningen har följande medlemskap: hedersmedlem och medlem. Varje medlemskap
medför en röst. Ansökan om medlemskap görs till föreningens medlemsservice. Hedersmedlemmar föreslås av styrelsen och antas av årsmötet.
Medlems- och Service-avgift föreslås årligen av föreningens styrelse och fastställs av årsmötet.
Avgiften betalas i förskott och avser ett års medlemskap. Hedersmedlemskap är avgiftsfritt.
Utträde ur SWA meddelas föreningens medlemsservice varmed medlemmen tas bort ifrån
medlemsförteckningen.
Medlem kan uteslutas ur SWA om goda grunder föreligger. Sådant kan vara t ex: verksamhet
som med avsikt eller genom klandervärd obetänksamhet skadar föreningens eller enskild
medlem eller olaglig verksamhet. Beslut om uteslutning sker vid extra föreningsmöte eller
årsmötet genom kvalificerad majoritet.

§ 4. Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är styrelsen, årsmötet och extra årsmöte.

§ 5. Styrelse
Föreningens verksamhet leds av en styrelse som samordnar och leder verksamheten för
föreningens och medlemmarnas bästa. Styrelse bör minst bestå av ordförande, fyra ledamöter
och två suppleanter
Önskvärd styrelsesammansättning är personer som representerar följande områden: forskning,
leverantörsledet och användare av tekniken.
Vid årsmötet väljs ordföranden på ett år, ledamöter väljs på två år. Styrelsen bör innehålla minst
två st suppleanter som väljs vid årsmötet på ett år.
Föreningen skall ha en ordinarie revisor samt en revisor suppleant. Ordinarie revisor väljs på två
år. Suppleant väljs året efter ordinarie revisor på två år.
Föreningen skall ha en valberedning bestående av två personer varav en är sammankallande.
Valberedningen väljs på två år och varje år väljs en av valberedningens medlemmar.
Styrelsen har möten minst kvartalsvis för att följa upp föreningens verksamhet och intressen.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, medlemsservice, eller då minst halva antalet
ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst
halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid styrelsemöten skall protokoll föras och publiceras till medlemmarna senast innan nästa
styrelsemöte.

§ 7. Firmateckning
Firmatecknare utses av styrelsen.

§ 8. Medlemsservice



Medlemsservice adjungeras till varje styrelsemöte som sekreterare och föredragande.
Styrelsen delger arbetsbeskrivning till medlemsservice årligen.

§ 9. Årsmöte
Årsmöte skall hållas senast innan april månads utgång. Kallelse till årsmöte skall skickas ut minst
tre veckor innan årsmötet. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar
som är närvarande på mötet. Beslut kan tas av enkel majoritet på årsmötet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
Fastställande av dagordning
Fastställande av röstlängd
Årsmötets behöriga utlysande
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Val av ordförande
Val av övriga ledamöter
Val av suppleanter
Val av revisorer
Val av valberedning
Övriga frågor
Mötet avslutas

Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske
senast två veckor innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall
tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan föreningens möten.

§ 10. Räkenskapsår
Räkenskapsåret skall vara kalenderåret, 1 januari till 31 december.

§ 11. Stadgeändringar
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande
årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader
förflyta.

§ 12. Extra årsmöte
Om revisorerna, styrelsen eller hälften av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra
årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med
dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett
mötet behandlas.

§ 13. Upplösning av förening
Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande
årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader
förflyta. Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.

