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Stadgar för den ideella föreningen Science Park Gotland (SPG)
Stadgar antagna vid föreningsstämma sammanträde den 7 maj år 2018 av Region Gotland,
Uppsala universitet och Almi Företagspartner Gotland AB.

§ 1 Firma och styrelsens säte
Föreningens firma är Science Park Gotland, ideell förening, (SPG).
Styrelsen skall ha sitt säte i Visby.

§ 2 Ändamål
SPG ska bidra till hållbar tillväxt på Gotland genom att vara en katalysator för
tillväxtorienterat entreprenörskap och innovationsutveckling. Detta i en science park 1 i
anslutning till Uppsala universitet Campus Gotland.

§ 3 Verksamhet
Föreningen uppnår sitt ändamål genom:


Affärsrådgivning, finansiering och inkubatorverksamhet.



evenemang och nätverk.



Projektverksamhet

§ 4 Medlemskap
Företag och organisationer, som önskar verka för föreningens ändamål, kan ansöka om
medlemskap i SPG. Styrelsen prövar om medlemskapet skall beviljas.
Medlem får utträda ur SPG efter skriftlig uppsägning av medlemskapet. Medlemskapet
upphör vid utgången av det räkenskapsår under vilket anmälan om utträde skett. Medlem som
utträder ur SPG har inte rätt till någon del av SPG:s tillgångar. Medlem skall uteslutas ur SPG,
om medlemmen motarbetat SPG:s ändamål, uppenbart skadat SPG:s intressen eller
försummat att erlägga medlemsavgift. Frågan om uteslutning prövas av föreningsstämman på
förslag av styrelsen. Utesluten medlem har inte rätt till någon del av SPG:s tillgångar.

Science park, Föreningen Swedish Incubators and Scienceparks beskriver begreppet enligt nedan.
En science park erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö för kunskapsintensiva tillväxtföretag.
Parken kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet samt utgör ofta en
plattform för större utvecklingsprojekt.
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§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår
SPG:s verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. SPG skall, även om
bokföringsskyldighet inte föreligger, föra räkenskaper i enlighet med bestämmelserna i
bokföringslagen (1999:1078) eller den lagstiftning som kan komma att ersätta den lagen.
SPG skall även förse en medlem med det material som denne behöver för att följa upp och
utvärdera verksamheten.

§ 6 SPG:s organ
SPG:s organ är föreningsstämman, styrelsen, verksamhetsledare och revisorerna.

§ 7 Föreningsstämman
Föreningsstämman är SPG:s högsta beslutande organ. Stämman skall hållas i Visby. Om
extraordinära omständigheter kräver det, får stämman hållas på annan ort. Ordinarie
föreningsstämma skall hållas årligen före maj månads utgång. Härutöver kan extra
föreningsstämma hållas när styrelsen finner anledning därtill eller när minst en av
medlemmarna eller revisorerna begär det med angivande av det eller de ärenden de önskar att
stämman skall behandla.
Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall sändas ut av styrelsen tidigast sex veckor och
senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra föreningsstämma skall sändas ut tidigast
sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen skall ange de ärenden som skall
behandlas på föreningsstämman samt tid och plats för stämman. Medlem har rätt att få ärende
behandlat på föreningsstämma, om medlemmen skriftligen påyrkar detta hos styrelsen i så
god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.
Vid stämman får, om inte SPG:s samtliga medlemmar för särskilt fall enas om annat, endast
behandlas ärenden som tagits upp i kallelsen eller som framgår av stadgarna.
Föreningsstämman kan besluta om att till sammanträde adjungera sakkunniga eller andra
personer med särskild kompetens. Den som sålunda adjungeras har ingen rösträtt på stämman
och saknar rätt att få sin mening antecknad till föreningsstämmans protokoll.
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§ 8 Ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.

val av ordförande och protokollförare vid stämman

2.

upprop och fastställande av röstlängd

3.

val av minst en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

4.

fråga om stämmans behöriga utlysande

5.

godkännande av dagordning

6.

framläggande av årsredovisning, bestående av resultat- och balansräkning samt
förvaltningsberättelse och finansieringsanalys för senaste verksamhetsår

7.

revisorernas berättelse för samma tid

8.

fastställelse av resultat- och balansräkning

9.

disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

10.

fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

11.

fråga om arvode till styrelse och revisorer

12.

medlemsavgift

13.

val av ordförande och övriga styrelseledamöter

14.

val av revisorer och revisorssuppleanter

15.

behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som väckts av medlem

Beslut om engagemang i annan juridisk person skall fattas av föreningsstämman.

§ 9 Omröstning på stämman
Vid omröstning på föreningsstämman har medlemmarna en röst vardera. Medlem får
företrädas vid stämman av ett ombud. För beslutförhet krävs att minst halva antalet röster är
företrätt vid sammanträdet. Beslut fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Vid lika
röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Protokoll från stämman justeras av stämmans
ordförande och minst en av stämman utsedd justeringsman inom fjorton dagar från dagen för
stämman.

§ 10 Styrelsen
Region Gotland och Uppsala universitet utser två ledamöter vardera och Almi Företagspartner
Gotland AB en ledamot samt att en representant från näringslivet adjungeras till styrelsen
efter beslut i styrelsen. Från varje medlem utses en ersättare.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt de övriga uppdrag som behövs. Uppdragstiden
skall upphöra vid slutet av den ordinarie föreningsstämma på vilken nytt styrelseval skall
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förrättas. Ett uppdrag som styrelseledamot kan upphöra i förtid om ledamoten begär det.
Anmälan om avgång skall göras hos styrelsen. Föreningsstämman kan entlediga en ledamot i
förtid.

§ 11 Styrelsens beslutförhet
Styrelsen är beslutför, när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden
biträder. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot som styrelsen
utser.

§ 12 Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder enligt plan som styrelsen fastställer och i övrigt när ordföranden
finner det behövligt eller om minst två ledamöter begär det. Kallelse till styrelsesammanträde,
jämte föredragningslista, skall sändas ut till ledamöterna i god tid före sammanträdet.
Ordinarie ledamot som har förhinder svarar för att ersättaren kallas till mötet. Endast ersättare
som kallats för tjänstgöring har närvarorätt vid styrelsens sammanträden.
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras på ordförandens ansvar. Protokollet skall
för varje ärende redovisa vilka beslut som har fattats, genomförda omröstningar och hur de
har utfallit, vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat, samt vilka
reservationer som har anmälts mot besluten. Protokollet justeras av ordföranden och en vid
sammanträdet utsedd justeringsman inom fjorton dagar från sammanträdesdagen.

§ 13 Styrelsens uppdrag och firmateckning
SPG:s styrelse leder på uppdrag av föreningsstämman arbetet inom SPG. Styrelsen svarar för
förvaltningen av SPG:s angelägenheter och är ansvarig inför stämman. Styrelsen beslutar i
samtliga ärenden rörande SPG och dess verksamhet som inte beslutas av stämman. Styrelsen
och den styrelsen utser tecknar SPGs firma. Styrelsen svarar för beredningen av de ärenden
som skall förekomma på stämman.
Styrelsen skall själv besluta i följande ärenden:
1.

fastställande av policydokument för SPG:s verksamhet

2.

utseende av verksamhetsledare och fastställande av löne- och anställningsvillkor för
denne

3.

utseende av firmatecknare för föreningen,
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fastställande av årlig verksamhetsplan och budget

§ 14 Verksamhetsledare
Verksamhetsledare verkställer styrelsens beslut och svarar för biträde åt styrelsen samt leder
det löpande arbetet vid SPG inom ramen för de befogenheter som styrelsen fastställer.
Verksamhetsledaren är föredragande i styrelsen och har närvaro- och yttranderätt vid
styrelsesammanträdena och rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

§ 15 Jäv
En styrelseledamot, verksamhetsledare eller annan befattningshavare hos SPG får inte
handlägga frågor rörande avtal och andra rättshandlingar mellan honom, någon honom
närstående eller någon som han är ställföreträdare för och SPG. Han får inte heller i övrigt
handlägga frågor där han har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot SPG:s. Den
som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, skall självmant ge det
till känna. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om det är en
förutsättning för beslutförhet. Styrelsen skall i arbetsordning eller i särskilt beslut meddela de
närmare föreskrifter som behövs för hanteringen av jävsfrågor.

§ 16 Revisorer och revision
Styrelsens förvaltning och SPG:s räkenskaper skall årligen granskas av revisorer. För varje
revisor kan utses en revisorsersättare. Minst en av revisorerna, och dennes ersättare, skall vara
godkänd revisor. Revisor och revisorsersättare väljs för en tid av 1 år av föreningsstämman.
Uppdragstiden skall upphöra vid slutet av den ordinarie föreningsstämma på vilken nytt val
skall förrättas.
SPG skall på Region Gotlands begäran även utse av Regionen anvisad lekmannarevisor och
ersättare för denne.
Ett uppdrag som revisor eller revisorsersättare kan upphöra i förtid, om revisorn eller
ersättaren begär det. Anmälan om avgång skall göras hos styrelsen. Föreningsstämman kan
entlediga en revisor eller suppleant i förtid
Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till föreningsstämman.
Berättelsen skall överlämnas till styrelsen senast fem veckor före varje ordinarie
föreningsstämma.
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Styrelsen och verksamhetsledare skall ge revisorerna tillfälle att verkställa granskningen i den
omfattning som dessa finner behövligt samt lämna det biträde som de begär.

§ 17 Ändring av stadgar
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av föreningsstämman. För beslut om ändring krävs
att en kvalificerad majoritet (2/3) av närvarande medlemmarna är överens.

§ 18 SPGs upplösning
SPG får upplösas om det befinns att den inte längre behövs för sitt ändamål eller om den inte
har möjlighet att fortsätta verksamheten. Frågan avgörs i samma ordning som vid
stadgeändring. I den mån SPG:s behållna nettotillgångar hänför sig till bidrag som lämnats av
medlemmarna skall de återföras till dessa. Tillgångar i övrigt skall delas lika mellan
medlemmarna.

