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Stadgar för Liberala Företagare  
antagna vid konstituerande möte den 7 november 2009.  
  
 
 
§ 1. Namn  
 Liberala Företagare (LF)  
  
§ 2. Mål  
 Målet för Liberala Företagare är att verka för marknadsliberala värderingar och stimulans av företagande och 
tillväxt.  
 
§ 3. Syfte  
Liberala Företagare är en fristående sidoorganisation som verkar i nära anslutning till Folkpartiet Liberalernas 
stadgar och program.  
  
Liberala Företagare samverkar med partiet och dess övriga sidoorganisationer för spridning av liberala 
värderingar för ett starkare företagaresamhälle.  
  
§ 4. Säte  
 Liberala Företagare har sitt säte i Stockholm  
  
§ 5. Medlemskap  
 Medlemskap i Liberala Företagare är öppet för alla personer med liberala värderingar. 
  
Medlemskap erhålles genom inträde i Liberala Företagare. Medlem får inte vara ansluten till annat svenskt 
politiskt parti än Folkpartiet liberalerna. Man behöver dock ej vara medlem i Folkpartiet Liberalerna för att vara 
medlem i Liberala Företagare.  
  
Endast den person som anmält sig som medlem hos Liberala Företagare centralt eller till en lokalförening 
ansluten till Liberala Företagare räknas som medlem i organisationen.  
  
§ 6. Organisation  
Liberala Företagares lokalföreningar bildas lokalt eller inom kommun eller geografiska områden omfattande flera 
kommuner alternativt hela län och regioner där det finns underlag och/eller intresse. 
  
Den som så önskar eller där underlag för lokalföreningar inte finns kan ansluta sig direkt till förbundet.  
  
För Liberala Företagare lokalförening ansluten till förbundet gäller att dess stadgar ska godkännas av 
förbundsstyrelsen.  
  
  
§ 7. Medlemskap och ev. avgifter  
Liberala Företagares lokalföreningar skall senast den 1 februari till Förbundet insända uppgifter om medlemmar 
som den 31 december föregående år var anslutna till föreningen, samt för varje redovisad medlem erlägga den 
eventuella avgift som årsstämman fastställt.  
  
§ 8. Årsstämman  
Årsstämman är högsta beslutsfattande organ för Förbundet Liberala Företagare. 
  
Varje Liberala Företagares lokalförening kan utse ett ombud för varje påbörjat 10-tal medlem per den 31 
december föregående år anslutna medlemmar som erlagt stadgeenliga avgifter alt. anmälda medlemmar till 
lokalföreningen eller förbundet centralt. 
 
Ordinarie årsstämma äger rum varje år före juni månads utgång på tid och plats som fastställs av 
förbundsstyrelsen för Liberala Företagare. Meddelande om detta meddelas samtliga medlemmar genom 
förbundsstyrelsens försorg minst två månader före mötet. Första verksamhetsåret omfattar en längre 
verksamhetsperiod om ca 1,5 år 
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Extra årsstämma för Liberala Företagare bestäms av förbundsstyrelsen. Den ska äga rum så fort det är praktiskt 
lämpligt efter förbundsstyrelsens beslut eller på begäran av majoriteten av medlemmarna. Meddelande om detta 
meddelas samtliga medlemmar genom förbundsstyrelsens försorg minst två veckor före mötet. 
  
Tid och plats fastställs av förbundsstyrelsen. Extra årsstämma får inte fatta beslut i annat ärende än vad som 
angivits i kallelsen.  
  
Förbundsstyrelsen är högsta verkställande organ för Liberala Företagare. 
  
Förbundsstyrelsen väljs på årsstämman för ettårigt mandat. Första verksamhetsåret väljs ledamöterna för 1,5 år. 
  
Förbundsstyrelsen består av minimum fem och högst 9 ordinarie ledamöter samt maximalt 9 ersättare.  
  
Antalet ledamöter bestäms av årsstämman på förslag av valberedning fattat efter samråd med Liberala 
Företagares lokalföreningar.  
  
Motioner till årsstämman skall upptas till behandling om dessa inkommer till förbundsstyrelsen senast fem veckor 
före årsstämman. Motionerna och styrelsens yttranden över dem jämte styrelsens förslag skall skickas ut till alla 
röstberättigade medlemmar senast två veckor innan årsstämman.  
  
Alla medlemmar samt revisorerna har rätt att delta på årsstämmans överläggningar och där framställa sina 
förslag.  
  
Rösträtt vid årsstämman har endast ombud för Liberala Företagares lokalföreningar, ombud för de direktanslutna 
medlemmarna samt förbundsstyrelsens ledamöter eller ersättare för dessa. 
  
Omröstning sker öppet. Om minst en fjärdedel röstberättigade så begär, ska omröstning ske genom namnupprop. 
  
Vid val sker röstning med slutna sedlar om någon röstberättigad så begär.  
  
Årsstämmans beslut gäller om det vinner de flesta rösterna. Vid lika röstetal vinner den mening som ordföranden 
biträder, utom vid val då avgörande sker genom lottning.  
Vid val av ordförande krävs majoritet. Om ingen av kandidaterna i första valomgången får mer än hälften av 
rösterna, sker omval mellan de två kandidaterna som fått flest röster.  
  
Vid ordinarie årsstämma skall följande handläggas:  
         1. Årsstämman öppnas  
         2. Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för årsstämman  
         3. Fråga om stämman behörigen utlysts  
         4. Fastställande av röstlängd  
         5. Fastställande av föredragningslista 
         6. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse  
         7. Årsredovisning och revisionsberättelse  
         8. Beslut angående förbundsstyrelsens Styrelsens förslag  
         9. Styrelsens förslag  
        10. Motioner  
        11. Fastställande av ev medlemsavgift 
        12. Beslut om antal, utöver ordförande, ev vice ordf, ordinarie ledamöter och ersättare till styrelsen  

 Val av:  
   • Ordförande och eventuellt vice ordförande  
   • Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen  
   • Ersättare i styrelsen  
   • En till två revisorer och en ersättare för dessa  
   • Val av valberedning. Ordförande och två ledamöter samt eventuellt två ersättare för dessa.  
   • Övriga eventuellt förekommande val  

        13. Under årsstämman väckta frågor som årsstämman beslutar behandla  
        14. Årsstämman avslutas  
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§ 9. Styrelsen  
Styrelsen leder verksamheten i enlighet med dess stadgar och årsstämmans beslut.  
  
Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna eller för dem tjänstgörande ersättare är 
närvarande.  
  
Styrelsen sammankallas av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna eller för dem tjänstgörande 
ersättare så begär. 
  
Det åligger förbundsstyrelsen särskilt att:  
    • Ansvara för att styrelsemötets beslut verkställs  
    • Sammankalla årsstämman  
    • Utse ett arbetsutskott bestående av ordförande och styrelseledamöter  
    • Inom sig utse kassaförvaltare och firmatecknare  
    • Lägga fram verksamhetsberättelsen och kassarapporten för den gångna mandatperioden till årsstämman  
  
§ 10. Räkenskaper och revision  
Tillgångarna för Liberala Företagare förvaltas av förbundsstyrelsen. Räkenskaperna avslutas per kalenderår och 
överlämnas jämte årsstämmans, styrelsens och arbetsutskottets protokoll till revisorerna senast sex veckor efter 
räkenskapsårets utgång.  
  
§ 11. Nomineringar  
Vid nomineringar till förbundsstyrelsen bör valberedningen ta hänsyn till erfarenheter och insatser som 
entreprenör/företagare i Sverige samt geografisk representation. Samtidigt bör man vid nomineringar hålla balans 
mellan omval och nyval bland kandidaterna.  
  
§ 12. Stadgeändring  
För ändring av dessa stadgar erfordras beslut med enkel röstövervikt vid två på varandra följande möten, varav 
minst ett ska vara ordinarie årsstämma.  
  
§ 13. Upplösning  
Om Liberala Företagare upplöses tillfaller dess tillgångar Folkpartiet Liberalernas riksorganisation 
 
 
 
 


