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STADGAR
för
ABB FREE INNOVATORS, AFI
§ 1 ÄNDAMÅL
AFI har som ändamål:


att vara ett forum för fri individuell utveckling av medlemmarna
och deras tekniska idéer



att åstadkomma en samverkan dels mellan uppfinnare, dels mellan
dessa och personer som intresserar sig för uppfinningar och deras
förverkligande



att stimulera en miljö för fri kreativ och innovativ verksamhet inom
ABB-koncernen



att ha en prototypverkstad



att bistå medlemmarna med råd och upplysningar

AFI:s medlemmar arbetar ideellt och under gemensam inbördes
sekretess.
§ 2 MEDLEMSKAP
Medlemskap i AFI kan innehas av i ABB-bolag tillsvidareanställd
personal och ABB-pensionärer, men f.d. ABB-anställda och andra
personer som är intresserade av uppfinnarfrågor kan väljas in av
styrelsen.
§ 3 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften bestäms vid ordinarie årsmöte.
Medlem som ej erlagt medlemsavgiften före april månads utgång anses
ha utträtt ur klubben fr.o.m l maj.
§ 4 ORGANISATION
AFI:s verksamhet utövas genom följande organ:


Årsmöte



Klubbmöte

§ 5 ÅRSMÖTE
Årsmötet är AFI:s högsta beslutande organ. Årsmötet hålls varje år senast
under mars månad.
Kallelse till årsmöte utsändes av styrelsen till AFI:s medlemmar senast
två veckor i förväg med angivande av de frågor som skall behandlas.
Kallelsen skall åtföljas av förslag till föredragningslista. Styrelsens och
revisorernas berättelser för verksamheten under föregående år samt
valnämndens förslag till styrelse och revisorer jämte suppleanter ska
finnas tillgängliga vid årsmötet.
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Motion som medlem önskar få behandlad av årsmötet skall skriftligen
vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.
Klubbens styrelse har rätt att inbjuda gäster till årsmötet.

§ 6 FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTE
Vid ordinarie årsmöte skall bl.a. följande ärenden behandlas:


Årsmötets behöriga utlysande



Val av funktionärer för mötet


Ordförande



Sekreterare



Två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden
justera årsmötesprotokollet



Verksamhetsrapport



Program



Årsavgift



Motioner



Revisorernas berättelse



Ansvarsfrihet för klubbstyrelsen



Val av:


Klubbordförande



Styrelseledamöter och suppleanter



Valnämnd

§ 7 RÖSTNING OCH VAL VID ÅRSMÖTE
Varje närvarande medlem har en röst.
Val och andra frågor som tas upp i § 6 avgörs med enkel majoritet, räknat
på antalet avgivna röster. Votering sker öppet. Vid val skall votering
dock ske med slutna sedlar om någon närvarande medlem begär det.
Lotten skiljer om röstetalen blir lika vid val. Vid lika röstetal i annan
omröstning gäller den uppfattning som årsmötesordföranden företräder.
Vid val på årsmöte skall valnämndens förslag på kandidater behandlas.
Medlem, som föreslagit valnämnden en viss kandidat, kan på begäran få
även sitt förslag behandlat vid mötet. Förslag på andra kandidater än de
nu nämnda får inte behandlas vid årsmötet, såvida inte årsmötet enhälligt
beslutar att även annat förslag får tas upp.
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§ 8 KLUBBSTYRELSE
Styrelsen handhar ledningen av AFI:s verksamhet och skall därvid följa
stadgar och årsmötesbeslut.
Klubbstyrelsen är under tiden mellan årsmötena AFI:s högsta beslutande
organ.
Klubbstyrelsen består av ordförande samt minst fem ledamöter.
Mandattiden är ett år.
En första och en andra styrelsesuppleant skall finnas med en mandattid
av ett år.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
För beslut inom styrelsen gäller enkel majoritet vid omröstning. Vid lika
röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden. Om styrelsen ej
är fulltalig skall minst tre röstberättigade ledamöter enligt ovan vara ense
om beslutet.
Styrelsen utser inom sig eventuell vice ordförande, eventuellt
arbetsutskott och firmatecknare.
§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION
AFI:s räkenskaper avslutas den 31 december varje år.
Styrelsens förvaltning, inklusive AFI:s räkenskaper skall varje år
granskas av två revisorer. Revisorerna väljs av årsmötet på ett år i sänder.
För samma tid utses en suppleant.
§ 10 UPPLÖSNING

Upplösning av AFI kan ske efter beslut härom med 3/4 majoritet vid två
på varandra följande möten, varav ett årsmöte, med minst 30 dagars
mellanrum, och vid vilka minst 10 % av AFI:s medlemmar är företrädda.
Medlemmar kan representeras genom fullmakt.
Upplöses AFI skall dess tillgångar överlämnas till ABB AB för att
användas till något för innovationsverksamheten gagnande ändamål.

§ 11 ÄNDRING AV STADGARNA
Ändring av § 1 - 9 i dessa stadgar kan ske efter beslut härom med 2/3
majoritet av närvarande medlemmar vid årsmöte eller klubbmöte med
kallelse som för årsmöte enligt § 5. Ändring av § 10 och § 11 skall dock
ske i den ordning som anges i § 10.
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