STADGAR
För Sweden-China Trade Council ek. för.
Förslag 060518
Antagna 2006-12-14

§ 1 Firma
Föreningens firma är Sweden-China Trade Council ekonomisk förening.
§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm
§ 3 Ändamål

Sweden-China Trade Council ekonomisk förening, (SCTC), har till
ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att mot
betalning tillhandahålla marknadsinformation och utföra uppdrag som
bidrager till att främja handeln och det industriella och tekniska
samarbetet mellan Sverige och Kina.
Detta betyder att SCTC skall driva en verksamhet som höjer
medlemmarnas kunskap om Kina och underlättar deras strategival.
Verksamheten skall även befrämja skapande av affärskontakter och ge
tillfälle till utbyte av erfarenheter mellan medlemmarna.
SCTC skall i detta syfte arbeta med individuell rådgivning och ge sina
medlemmar information om Kina, dels i ett nyhetsbrev, dels på
medlemsmöten.
För att främja affärsskapande kontakter skall SCTC vara värd för
kinesiska delegationer samt arrangera delegationer till och symposier i
Kina.
I SCTC:s uppgifter ingår att hos regeringar och myndigheter i Sverige och
Kina framföra och uppfölja medlemmarnas problem i affärsförbindelserna.

§ 4 Medlemskap
Företag, myndigheter och institutioner, som strävar att utveckla
affärsrelationer mellan Sverige och Kina, kan ansöka om medlemskap i
SCTC.
Varje medlems insats skall vara 100 kronor. Beloppet erlägges kontant
vid anfordran.
Medlem som önskar utträde ur föreningen, skall skriftligen meddela
styrelsen senast under september månad året före utträdet. Vid medlems
utträde återbetalas inte insatsen, utan denna överföres till reservfonden.

§ 5 Periodiska och särskilda avgifter
Medlem skall erlägga en årlig serviceavgift som fastställs av
föreningsstämman. Avgiften kan maximalt uppgå till 20.000 kronor.
§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 21 ledamöter.
Ordförande och övriga styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för
en tid av två år. Vid en stämma skall cirka hälften av
styrelsemedlemmarna ny- eller omväljas, samt eventuella fyllnadsval
ske.
Styrelsen utser inom sig tre vice ordförande. Styrelsen utser också
verkställande direktör, om sådan skall finnas.
Styrelsen har möjlighet att inom sig utse arbetsutskott av permanent eller
tillfällig karaktär.
Styrelsen skall utse en valberedning.
I styrelsen avgörs alla frågor med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller
den mening som biträds av ordföranden. Är styrelsen inte fulltalig skall de
som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet
styrelseledamöter.
För revision av föreningens räkenskaper utser föreningsstämman en
auktoriserad revisor för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.
§ 7 Kallelse till föreningsstämma, meddelanden
Ordinarie föreningsstämma skall avhållas varje år senast 31 maj.
Styrelsen kan också vid behov kalla till extra föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma skall ske genom brev och e-post till
medlems adress enligt medlemsregistret. Kallelse till föreningsstämma
kan ske tidigast fyra veckor före föreningsstämma och senast två veckor
före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma.
Övriga kallelser och meddelanden skall sändas genom brev med posten
eller via e-post.
Extra stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen
begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade.
§ 8 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till
behandling

1 Val av ordförande på stämman
2 Upprättande och godkännande av röstlängd
3 Val av en eller två justeringsmän
4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
6 Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b) om dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör
7 Beslut om serviceavgift
8 Beslut om antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden
styrelse och revisor
9 Val av styrelse och revisor
10 Annat i förväg anmält ärende som ankommer på stämman enligt
föreningslagen eller stadgarna

§ 9 Räkenskapsår
Räkenskapsår skall vara kalenderår
§ 10 Fördelning av vinst och utskiftning av kapital vid upplösning
Överskottsutdelning kan ske genom Gottgörelse, vilken beslutas av
föreningens styrelse i samband med årsbokslutets upprättande.
Utbetalning skall ske när ordinarie föreningsstämma fastställt resultat- och
balansräkning för det gångna räkenskapsåret.
Vid beslut om upplösning av föreningen skall kvarstående medel tillföras
en organisation med ändamål att främja och utveckla kommersiella,
kulturella eller humanitära kontakter med Kina, allt enligt styrelsens
beslut.
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Förslag nya stadgar 2015
§ 1 Firma
Föreningens firma är Sweden-China Trade Council ekonomisk förening
(”SCTC”).
§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
§ 3 Ändamål
SCTC har till ändamål att som handelskammare främja medlemmarnas
ekonomiska intressen genom att skapa sådan medlemsnytta som har direkt
eller indirekt koppling till medlemmarnas affärsutbyte med och i Kina.
SCTC skall stå för ”Independent Intelligence”. Med detta avses att SCTC är
oberoende och en förening som med hög integritet och kreativitet samordnar
och tillhandahåller sina medlemmar sådan information, kunskap och erfarenhet
som ska underlätta medlemmarnas affärer med och i Kina med reducerad risk.
Medlemsnyttan är mer specifikt att
(i) som unikt kompetenscenter i Sverige för Kinafrågor analysera Kina och dess
inverkan på medlemmarnas ekonomiska intressen;
(ii) med primärt utnyttjande av enskilda medlemmars kunskaper om och
erfarenheter av Kina på begäran av medlemmar anordna diskussioner,
rundabordssamtal, erfarenhetsutbyten, föreläsningar, seminarier och
delegationsresor;
(iii) genom publikationer och andra media kontinuerligt förse medlemmarna
med relevant och aktuell information om Kina och landets politiska och
ekonomiska utveckling;
(iv) som unikt kompetenscenter informera, utbilda och påverka myndigheter,
organisationer, media etc. för att skapa en korrekt Kinabild som i sin tur kan ge
medlemmarna relevant stöd och förståelse i deras affärsutbyte i och med Kina;
(v) samordna kommersiellt och strategiskt kunskaps- och erfarenhetsutbyte
medlemmar emellan för att främja gemensamma kommersiella intressen, och
underlätta affärsutbyten genom att skapa konkurrens- och skalfördelar;
(vi) med utnyttjande av SCTC:s varumärke och erkända ställning hos relevanta
organisationer och ministerier i Kina, samt dess officiella representation i
Sverige, förmedla kunskap om medlemmarnas verksamheter för att därmed
underlätta medlemmarnas affärsutbyte i och med Kina.
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§ 4 Medlemskap
Företag, kommuner, organisationer, myndigheter och institutioner, med säte i
Sverige, som strävar att utveckla sina affärsrelationer med Kina, kan ansöka
om medlemskap i SCTC.
Varje medlems insats skall vara 100 kronor.
Medlem som önskar utträde ur SCTC, skall skriftligen meddela styrelsen
senast under september månad året före utträdet. Vid medlems utträde
återbetalas inte insatsen, utan denna överföres till reservfonden
§ 5 Serviceavgift
Medlem skall erlägga en årlig serviceavgift som fastställs av
ordinarie föreningsstämma.
Serviceavgiften ska erläggas årsvis i förskott senast den sista
bankdagen före den 31 januari varje kalenderår. Dock ska medlem
som medgetts medlemskap under perioden mellan den 30 juni och
den 31 oktober endast betala hälften av den årliga serviceavgiften
för det innevarande året. Medlem som vunnit inträde i SCTC efter
den 1 november ska inte betala serviceavgift för det innevarande
kalenderåret.
§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 21 ledamöter.
Ordförande och övriga styrelseledamöter väljs av ordinarie
föreningsstämma för en tid av två år.
Vid varje ordinarie föreningsstämma skall minst hälften av
styrelsemedlemmarna ställa sina platser i styrelsen till
föreningsstämmans förfogande. De ledamöter som ska ställa sina
platser till föreningsstämmans förfogande ska vara de som längst
innehaft sin befattning i styrelsen. En styrelseledamot som på detta
sätt ställt sin plats i styrelsen till föreningsstämmans förfogande kan
återväljas av den ordinarie föreningsstämman.
En styrelseledamot som innehaft befattning som styrelseledamot
under tre på varandra följande två-års perioder är inte valbar om
inte föreningsstämman i godkänner en förlängning av
styrelsemandatet med stöd av mer än tre fjärdedelar av samtliga
röstberättigade medlemmar på föreningsstämman.
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Styrelsen utser inom sig tre vice ordföranden.
Styrelsen utser verkställande direktör tillika generalsekreterare.
Styrelsen har möjlighet att inom sig utse arbetsutskott av
permanent eller tillfällig karaktär.
Styrelsen skall utse en valberedning. Valberedningens syfte är att
säkerställa att SCTC:s medlemmars intressen är så brett
representerade som möjligt i styrelsen. De kandidater som
valberedningen ska föreslå föreningsstämman att välja skall ha
kompetens, erfarenhet, nätverk, engagemang, personlighet samt
tillgänglighet för att kunna konkret bidra, direkt genom egna
insatser eller indirekt genom de nätverk som kandidaten
representerar, till styrelsens kompetens.
I styrelsen avgörs alla frågor med enkel majoritet. Vid lika röstetal
gäller den mening som biträds av ordföranden. Är styrelsen inte
fulltalig skall de som röstar för ett beslut utgöra mer än en tredjedel
av totala antalet styrelseledamöter.
För revision av SCTC’s räkenskaper ska ordinarier
föreningsstämma utse en auktoriserad revisor för tiden intill nästa
ordinarie föreningsstämma.
§ 7 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall avhållas varje år senast den 31
maj. Styrelsen kan också vid behov kalla till extra föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma skall ske genom brev och e-post till
medlems adress enligt medlemsregistret. Kallelse till
föreningsstämma kan ske tidigast fyra veckor före
föreningsstämma och senast två veckor före ordinarie och senast
en vecka före extra föreningsstämma.
Övriga kallelser och meddelanden skall sändas genom brev med
posten eller via e-post.
Extra stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål
skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga
röstberättigade medlemmar.
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§ 8 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till
behandling
1 Val av ordförande på stämman
2 Upprättande och godkännande av röstlängd
3 Val av en eller två justeringsmän
4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
6 Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och
balansräkning
b) om dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör
7 Beslut om serviceavgift
8 Beslut om antalet styrelseledamöter samt fastställande av
eventuella arvoden till
styrelse och revisor
9 Val av styrelse och revisor
10 Annat i förväg anmält ärende som det ankommer på
föreningsstämman att hantera enligt föreningslagen eller SCTC’s
stadgar
§ 9 Räkenskapsår
SCTC’s räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 10 Fördelning av vinst och utskiftning av kapital vid upplösning av
SCTC
Överskottsutdelning kan ske genom Gottgörelse, vilken beslutas av
SCTC’s styrelse i samband med årsbokslutets upprättande.
Utbetalning skall ske när ordinarie föreningsstämma fastställt
resultat- och balansräkning för det gångna räkenskapsåret.
Vid beslut om upplösning av SCTC skall kvarstående medel tillföras
en organisation med ändamål att främja och utveckla
kommersiella, kulturella eller humanitära kontakter med Kina, allt
enligt SCTC’s styrelses beslut.

