
 
 
 
 
 

 
STADGAR för Sweden - Bangladesh Business Council  
Organisationsnummer:  802463-6683  
 
Antagna 2011-11-28 
 
 
 
 
§ 1  Namn  

Föreningens namn ska vara Sweden - Bangladesh Business Council  
med förkortningen SBBC.  

 
 
 
§ 2  Säte  
 Föreningen ska ha sitt säte i Stockholm  
 
 
 
§ 3  Ändamål  

Sweden - Bangladesh Business Council (SBBC) är en icke vinstdrivande och opolitisk 
förening med ändamål att främja och stödja medlemmarnas affärer med Bangladesh.   

 
SBBC ska verka för att sprida information, möjliggöra erfarenhetsutbyte och driva 
medlemmarnas intressen gentemot myndigheter, organisationer och företag. 

 
SBBC ska verka för en positiv relation mellan Sverige och Bangladesh och då det är 
möjligt, bidra till en positiv utveckling av Bangladesh.  

 
 
 
§ 4  Medlemskap och avgifter 

Svenska företag, myndigheter och institutioner, som strävar att utveckla affärsrelationer 
mellan Sverige och Bangladesh, kan ansöka om medlemskap i SBBC.  
 
Medlemsansökningar behandlas och godkänns av styrelsen. Medlemskap i föreningen 
kan sägas upp av styrelsen om medlem inte uppfyller sina skyldigheter enligt stadgarna 
för föreningens verksamhet. 
 
Medlem skall erlägga en årlig medlemsavgift som fastställs av föreningsstämman. 
 
Medlem som önskar utträde ur föreningen, ska skriftligen meddela styrelsen senast under 
september månad året före utträdet.  
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§ 5  Styrelse, valberedning och revisor  

Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 11 ledamöter.  
 
Ordförande och övriga styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för en tid av två år 
och ska vara medlemmar i föreningen eller representera ett företag som är medlem i 
föreningen. Sveriges Exportråd och Svensk Handel har rätt att utse varsin ledamot i 
styrelsen.  
 
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande och, vid behov, en verkställande direktör för 
handhavande av den löpande förvaltningen. 
 
Styrelsen har även möjlighet att inom sig utse arbetsutskott av permanent eller tillfällig 
karaktär.  
 
I styrelsen avgörs alla frågor med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som 
biträds av ordföranden. Är styrelsen inte fulltalig ska de som röstar för beslutet dock 
utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.  
 
Det åligger styrelsen: 
 
 att tillvarata föreningens intressen enligt § 3 
 att verkställa föreningsstämmans beslut 
 att löpande upprätthålla föreningens räkenskaper 
 att förbereda och presentera föreningens årsredovisning 
 att verka för att föreningens verksamhet genomförs i enlighet med stadgarna 
 
För revision av föreningens räkenskaper utser föreningsstämman en revisor för tiden intill 
nästa ordinarie föreningsstämma.  

 
 
 
§ 6  Firmateckning 

Firman ska tecknas av två styrelseledamöter i förening.  
 
 
 
§ 7  Ordinarie föreningsstämma och extra föreningsstämma  

Ordinarie föreningsstämma ska avhållas varje år senast 31 maj. Styrelsen kan vid behov 
kalla till extra föreningsstämma.  
 
Kallelse till föreningsstämma ska ske genom brev eller e-post till medlems adress enligt 
medlemsregistret. Kallelse till föreningsstämma ska ske senast två veckor före ordinarie 
föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.  
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§ 8  Ärenden på ordinarie föreningsstämma och beslutsmässighet 
 På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 
 

1. Val av ordförande på stämman  
2. Upprättande och godkännande av röstlängd  
3. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare 
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 medlemsavgifter  
8. Beslut om antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden till styrelse och revisor  
9. Val av ordförande i föreningen för en tid av två år 
10. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år 
11. Val av valberedning och revisor för en tid av ett år 
12. Annat i förväg anmält ärende  

 
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Stämman är beslutsmässig med det antal 
röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 

 
 
§ 9  Räkenskapsår  
 Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår  
 
 
§ 10 Upplösning av föreningen  

Vid beslut om upplösning av föreningen ska eventuella kvarstående medel tillföras en 
organisation med ändamål att främja och utveckla kommersiella, kulturella eller 
humanitära kontakter med Bangladesh, allt enligt styrelsens beslut. 

 


