STADGAR
FÖR

IFA/SVERIGE
antagna vid föreningens årsmöte den 14 juni 1994 samt ändrade vid årsmöten den 18 april 2002
och den 21 juni 2011.

§1
Namn och ändamål
Föreningens namn är IFA/SVERIGE, (IFA/SWEDEN). Föreningen
centralföreningen International Fiscal Association (IFA) i Nederländerna.

är

ansluten

till

Dess ändamål är att med vetenskaplig inriktning studera och vidareutveckla internationell och
komparativ rätt från statsfinansiell utgångspunkt med särskilt avseende på internationell och
komparativ skatterätt och beskattningens finansiella och ekonomiska aspekter.

§2
Medlemskap
Som medlem i föreningen antas i Sverige bosatt fysisk person och här i riket hemmahörande
juridisk person (företagsmedlem). Medlem antas av styrelsen eller av person inom styrelsen som
denna bestämmer.
Styrelsen har också rätt att utnämna person till hedersmedlem i föreningen.

§3
Medlems rättigheter
Medlem har rätt att deltaga i föreningens angelägenheter vid möten och andra sammankomster
som anordnas för medlemmarna. Medlem har också rätt att deltaga i IFA:s årliga kongresser.
Företagsmedlem har rätt att sända två medarbetare till kongresserna.

§4
Medlems- och förseningsavgifter

Medlem skall betala den medlemsavgift som bestäms av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från
att erlägga medlemsavgift.
Medlem som inte erlagt medlemsavgift inom föreskriven tid påförs förseningsavgift som
styrelsen beslutar.

§5
Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen skall meddela detta till styrelsens sekreterare. Sådant
meddelande skall komma denne tillhanda senast den 15 december. Medlemskapet upphör därmed
med verkan från och med den 1 januari påföljande år.
Underlåter medlem att efter påminnelse betala stadgade avgifter och har medlemmen inte
förebringat godtagbara skäl för anstånd, skall medlemmen anses ha utträtt frivilligt ur föreningen
med den verkan som anges i första stycket.
Medlem som anmält sitt utträde eller anses ha utträtt frivilligt ur föreningen är skyldig att erlägga
sådana i paragraf 4 nämnda avgifter som förfallit till betalning.

§6
Uteslutning
Medlem får uteslutas ur föreningen om denne underlåtit att betala stadgade avgifter, motarbetat
föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat dess intressen och anseende.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Sådant beslut får inte fattas förrän medlemmen beretts
tillfälle att inom viss tid – minst 14 dagar – yttra sig i ärendet. I beslut om uteslutning som skall
vara skriftligt skall skälen därtill redovisas.

§7
Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av dess styrelse. Det åligger därvid styrelsen att utse
föreningens ledamöter i IFA:s råd samt nationalrapportörer och andra paneldeltagare m.m. till
IFA:s kongresser, att tillse att för föreningen bindande regler iakttas, att förbereda årsmötet och
verkställa av årsmötet fattade beslut, att ansvara för och förvalta föreningens medel samt att
svara för föreningens relationer till IFA:s generalsekretariat i Rotterdam.

§8
Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande plus högst nio andra ledamöter samt högst fem suppleanter.

En styrelseledamot eller suppleant får omväljas högst tre gånger i en följd.

§9
Val av styrelseledamöter
Ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för tid som sägs i
paragraf 17 punkt 9 a och b.
Styrelsen utser inom sig sekreterare/skattmästare och de övriga befattningshavare som erfordras.

§ 10
Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen beslutar.

§ 11
Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre styrelseledamöter så begär.
Styrelsen är beslutför då minst fem ledamöter är närvarande. I paragraf 18 angivna regler för
beslut och omröstning gäller vid styrelsens sammanträden.
Vid sammanträdet skall protokoll föras.

§ 12
Valnämnd
Föreningen skall ha en valnämnd som består av en ordförande och ytterligare en ledamot. Dessa
väljs av årsmötet för den tid som sägs i paragraf 17 punkt 9 d). Valnämnden skall årligen
framlägga förslag till val av föreningens ordförande, övriga styrelseledamöter samt revisorer i
enlighet med paragraf 17 punkterna 9 a)-c).
En valnämndsledamot får omväljas högst tre gånger i en följd.

§ 13
Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari -31 december.

§ 14
Revision
Två revisorer som väljs av årsmötet för en tid som sägs i paragraf 17 punkt 9 c) skall granska
styrelsens förvaltning och räkenskaper för det förflutna räkenskapsåret. Styrelsen skall avlämna
årsredovisning senast en månad före årsmötet samt för revisorernas granskning tillhandahålla
föreningens årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar när så önskas. Revisorerna
skall avlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
Årsmötet skall för samma tid som angivits ovan välja en revisorssuppleant att inträda vid
ordinarie revisors förfall.
§ 15
Årsmöten och extra möten
Ordinarie årsmöte hålls senast under juni månad året efter räkenskapsåret. Styrelsen bestämmer
tid och plats för mötet. Kallelse till årsmötet jämte föredragningslista, som skall upprättas enligt
paragraf 17, översänds till medlemmarna senast 14 dagar före mötet.
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte när den finner behov därav. Styrelsen
är skyldig att kalla till extra möte när revisorerna så kräver samt när det begärs av minst en
tiondel av föreningens medlemmar. Kallelse jämte föredragningslista för extra möte översänds
till medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vid extra möte får endast i föredragningslista
upptaget ärende avgöras.

§ 16
Rösträtt och förslagsrätt
Rösträtt på årsmötet och andra möten har medlem, som erlagt fastställda avgifter samt
hedersmedlemmar. Företagsmedlem har två röster.
Förslag från medlem som väcks till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 april för
att kunna behandlas vid årsmötet.

§ 17
Föredragningslista vid årsmöte
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1.
Fråga om mötet har behörigen utlysts.
2.
Fastställande av föredragningslista.
3.
Val av ordförande för mötet.
4.
Val av en protokollsjusterare tillika rösträknare vid mötet.
5.
Föredragning av styrelsens årsredovisning och styrelseberättelse för det senaste
verksamhetsåret samt förslag till vinstdisposition.
6.
Föredragning av revisionsberättelsen.

7.
8.
9. a)
b)

Beviljande ansvarsfrihet för det senaste verksamhetsåret.
Fastställande av årsavgifter.
Val av föreningens ordförande tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
Val (växelvis) av halva antalet övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen för en tid av
två år.
c) Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år.
d) Val av ordförande i valnämnden och ytterligare en ledamot för en tid av två år.
10.
Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller av medlem senast den 31 mars det år
årsmötet hålls.
11.
Övriga frågor.

§ 18
Beslut och omröstning
Beslut fattas med acklamation eller genom omröstning om sådan begärs. Vid val skall
omröstning ske med slutna valsedlar om så begärs.

Beslut avgörs i alla frågor genom enkel majoritet utom vad gäller fråga om ändring av dessa
stadgar varvid krävs en majoritet med två tredjedelar av antalet avgivna röster. Beträffande beslut
om upplösning av föreningen eller beslut om ändring av stadgarna vad avser föreningens
upplösning gäller vad därom stadgas i paragraf 19. Vid omröstning gäller vid lika röstetal det
förslag som biträds av ordföranden. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 19
Upplösning av föreningen
Medlem har inte rätt till andel i föreningens behållning om den upplöses. Upplöses föreningen
skall dess behållna tillgångar tillfalla IFA:s centralförening i Rotterdam eller annan organisation i
Sverige eller utlandet som främjar ändamål av samma karaktär som föreningens.
För bifall till förslag om upplösning av föreningen eller till förslag om ändring av stadgarna om
upplösning krävs beslut vid två efter varandra följande årsmöten samt två tredjedels majoritet av
rösterna vid båda mötena.

