
STADGAR FÖR KONKURRENS- OCH MARKNADSRÄTTSLIGA FÖRENINGEN 

Antagna 1971, § 4a tillagd 1981, ändringar i §§ 1, 2, 4a, 6 och 8 tillagda 2010.  

 

§ 1 

Namn 

Föreningens namn är Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen. 

 

§ 2 

Ändamål 

Föreningen har till ändamål att främja intresset för och kunskapen om publikationsverksamhet på 

konkurrens- och marknadsrättens område och vad därmed äger samband. Föreningen skall i detta syfte 

anordna föredrag och diskussioner, söka stödja forskning och utbildning samt dokumentations- och 

publikationsverksamhet på konkurrens- och marknadsrättens område samt utöva annan verksamhet som 

är ägnad att främja Föreningens ändamål. 

 

§ 3 

Medlemskap 

Medlemskap i Föreningen kan efter styrelsens prövning vinnas av enskilda personer som visat intresse 

för Föreningens syfte. Juridisk person, som förklarat sig villig att stödja Föreningens verksamhet, kan 

efter styrelsens prövning utses till stödjande medlem. 

 

§ 4 

Medlemsavgifter 

Både enskild och stödjande medlem skall till Föreningen erlägga årlig medlemsavgift, vars storlek 

fastställs av årsmötet. Engångsavgift för ständigt medlemskap förekommer ej. 

 

§ 4a 

Internationell anknytning 

Inom Föreningen finns en särskild (internationell) avdelning som är ansluten till The International 

League of Competition Law (LIDC) (Ligue Internationale du Droit de la Concurrence). 

Föreningsmedlem som anmäler önskan att ingå i denna internationella avdelning registreras som medlem 

i denna. Såsom medlem i avdelningen kan Föreningsmedlem ta del i arbetet inom den Internationella 

Associationen enligt vad som föreskrivs i dennas stadgar. Särskild årsavgift erläggs till den Internationella 



Associationen. Årsavgiftens storlek bestäms av Föreningen och uppbärs samtidigt med årsavgiften till 

Föreningen. 

 

§ 5 

Styrelse 

Föreningens löpande angelägenheter handhas av en av årsmötet för tiden till nästa årsmöte vald styrelse 

om högst sju personer. Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, utser inom sig ordförande och vice 

ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och skattmästare. Styrelsen skall sammanträda minst 

två gånger årligen samt eljest då styrelseledamot så påkallar. För beslutsförhet fordras att minst fyra 

ledamöter närvarar och deltar i beslutet. Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller 

den mening som biträds av ordföranden. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. 

 

§ 6 

Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande, vice ordföranden(a), sekreteraren och 

skattmästaren,var för sig. 

 

§ 7 

Förvaltning och revision 

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. 

Styrelsen skall årligen över sin förvaltning avge berättelse, som skall innehålla balansräkning samt 

vinst- och förlusträkning för räkenskapsåret. För granskning av styrelsens förvaltning utses på årsmötet 

två revisorer med lika antal suppleanter. Förvaltningsberättelsen samt Föreningens räkenskaper skall 

avlämnas till revisorerna senast den 1 april. Revisorerna skall över sin granskning till årsmötet avge 

berättelse, i vilken ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 8 

Föreningsmöten 

Föreningen sammanträder efter av styrelsen minst en vecka före mötet utfärdad skriftlig kallelse. 

Föreningen skall kallas till årsmöte på den dag och plats som styrelsen bestämmer. Till årsmöte skall 

skriftlig kallelse utfärdas minst två veckor före mötet. 

Vid årsmöte skall förekomma: 

1. Val av ordförande vid årsmötet och fastställande av dagordning. 

2. Val av två justeringsmän. 

3. Styrelsens förvaltningsberättelse. 

4. Revisionernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

5. Fastställande av balansräkning. 

6. Val av styrelse. 

7. Val av två revisorer jämte suppleanter för dem. 

8. Fastställande av årsavgift. 

9. Övriga frågor. 

Vid föreningsmöte skall protokoll föras. 

 

§ 9 

Omröstning 

Omröstning på Föreningens möten sker öppet, såvida inte sluten omröstning begärs. Varje personligen 

närvarande medlem har en röst. Stödjande medlem saknar rösträtt. Vid lika röstetal har ordföranden 

utslagsröst, dock att, där vid val sluten omröstning begärts, företrädet avgörs genom lottning. 

Medlem, som ej erlagt förfallen årsavgift, är inte röstberättigad. 

 

§ 10 

Stadgeändring och upplösning 

För att besluta om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av Föreningen skall vara giltig fordras 

att beslutet fattats på två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett årsmöte, och på det 

sammanträde som sist hållits biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. För att förslag till 

stadgeändring eller om Föreningens upplösning skall kunna behandlas fordras att förslaget tagits upp i 

kallelsen till mötet. I händelse av Föreningens upplösning skall dess tillgångar användas för ändamål som 

ligger Föreningens syften nära. 


