SFIR
Svenska Föreningen för Immaterialrätt

Stadgar
för Svenska Föreningen för Immaterialrätt som grundades år 1908 under namnet Svenska
Föreningen för Industriellt Rättsskydd, vilkas stadgar fastställts enligt beslut vid ordinarie
föreningsstämma den 30 maj 2016 samt extra föreningsstämma den [datum].
§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Svenska Föreningen för Immaterialrätt, förkortat SFIR.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
§ 2 Ändamål
Föreningen ska vara obunden och politiskt neutral.
Föreningen har till ändamål att:
−

främja intresset för och kunskapen om immateriellt rättsskydd, särskilt patenträtt,
varumärkesrätt, mönsterrätt, namnrätt, geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar
samt skydd mot otillbörlig konkurrens och

−

genom sin verksamhet bidra till en ändamålsenlig och enhetlig utveckling av lagstiftning och
rättstillämpning på immaterialrättens område, såväl i Sverige som på det nordiska, europeiska
och internationella planet.

§ 3 Verksamhet
Föreningen fullföljer sitt ändamål genom att bland annat:
−

bedriva informations- och utbildningsverksamhet samt skapa forum för åsiktsutbyte genom
bl. a. föredrag, föreläsningar, kurser, seminarier och debatter,

−

avge yttranden till såväl myndigheter och andra offentliga organ som till privata organisationer,

−

samverka med andra sammanslutningar på immaterialrättens område samt med övriga nordiska
rättsskyddsföreningar för anordnandet av nordiska möten och för utgivningen av tidskriften
Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, förkortat NIR.

§ 4 Medlemskap
Föreningen är öppen för svenska medborgare eller enskilda personer med hemvist i Sverige som
ställer sig bakom föreningens syfte.
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§ 5 Medlemsavgifter
Föreningsmedlem betalar årlig medlemsavgift. Avgiftens storlek fastställs av ordinarie
föreningsstämma.
§ 6 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är ordinarie föreningsstämma och extra föreningsstämma samt
styrelse.
§ 7 Styrelse och funktionärer m.m.
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och högst tio övriga ledamöter, som väljs vid
ordinarie föreningsstämma för ett år i sänder. Styrelsen utser inom sig skattmästare samt inom eller
utom sig sekreterare och klubbmästare.
Styrelsen får adjungera medlem med särskilt uppdrag eller som särskilt sakkunnig vid
behandlingen av viss fråga eller viss typ av frågor.
Styrelsen sköter föreningens löpande angelägenheter.
Styrelsen får besluta om att organisera föreningens verksamhet genom arbetsgrupper och
kommittéer.
Vid styrelsens sammanträden förs protokoll.
Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen samt i övrigt när en styrelseledamot begär det.
§ 8 Styrelsens beslutförhet och beslut
Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
§ 9 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av ordföranden och skattmästaren
var för sig.
§ 10 Förvaltning och revision
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.
Styrelsen ska lämna årligen till ordinarie föreningsstämma en förvaltningsberättelse. I berättelsen
ingår balans- och resultaträkning för räkenskapsåret.
Förvaltningsberättelsen granskas av de på ordinarie föreningsstämma utsedda revisorerna.
Berättelsen och föreningens räkenskaper ska lämnas till revisorerna senast fyra veckor före
ordinarie stämmodag. Revisorerna ska lämna en berättelse över sin granskning senast två veckor
före ordinarie stämmodag.
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§ 11 Föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligt och skickas ut minst två veckor före stämmodagen.
Ordinarie föreningsstämma hålls varje år före utgången av maj månad på dag och plats som
styrelsen bestämmer. Extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det eller revisorer eller minst
30 medlemmar begär det hos styrelsen och anger det eller de ärenden som ska behandlas. Vid
ordinarie föreningsstämma behandlas följande ärenden:
1. Val av ordförande vid mötet och fastställande av dagordning
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet
3. Styrelsens förvaltningsberättelse
4. Revisorernas berättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
6. Val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i föreningens styrelse
7. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
8. Fastställande av medlemsavgift i föreningen
9. Utseende av valberedning med uppgift att vid nästa ordinarie föreningsstämma föreslå val
enligt punkt 6 ovan. Valberedningens ledamöter bör ha god kännedom om föreningens arbete.
10. Övriga frågor
Önskar föreningsmedlem få visst ärende behandlat vid den ordinarie stämman ska detta anmälas till
styrelsen minst åtta dagar före stämmodagen.
Vid extra föreningsstämma behandlas enbart de ärenden som är upptagna i kallelsen.
§ 12 Föreningssammanträden
Kallelse till sammanträde med föreningens medlemmar sker skriftligt och ska, om möjligt, skickas
ut minst två veckor före sammanträdet.
Styrelsen bestämmer tid och plats liksom program för sammanträdet.
§ 13 Omröstning
Omröstning vid föreningssammanträden sker öppet, såvida inte sluten röstning begärs. Varje
personligen närvarande föreningsmedlem har en röst.
Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst, utom vid val genom sluten omröstning då
lotten skiljer.
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§ 14 Stadgeändring och upplösning
Beslut om ändring av föreningens stadgar eller om föreningens upplösning fattas på två på varandra
följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie stämma. Beslutet ska biträdas av minst två
tredjedelar av närvarande medlemmar vid den senare hållna stämman.
Förslag om stadgeändring eller om föreningens upplösning får behandlas på en föreningsstämma
endast om det tagits upp i kallelsen till stämman.
I händelse av föreningens upplösning ska dess tillgångar användas för ändamål som ligger
föreningens syften nära.
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