Stadgar för Scala-Epicor Användarförening
§ 1 Föreningens syfte
Scala-Epicor Användarförening är en sammanslutning användare av något av
Epicor Software Sweden AB:s (556081-6208) affärssystem.
Föreningens ändamål är att vara en kontaktpunkt mellan användarna och att
kunna delge erfarenheter vid användandet av systemen. Föreningen skall även
vara en sammanhållande förbindelse mot Epicor Software Sweden AB samt
påverka den fortsatta utvecklingen av affärssystemen.
§ 2 Medlemskap
Rätt till medlemskap i föreningen äger varje företag med användarlicens från
Epicor Software Sweden AB. Anslutning sker genom anmälan till styrelsen utan
särskild prövning. Epicor Software Sweden AB äger inte rätt till medlemskap i
föreningen.
Företag som utför konsulttjänster kring Epicors produkter eller vidareutvecklar
Epicors program kan, utan att inneha användarlicens från Epicor, vara medlem i
föreningen efter särskild prövning av styrelsen.
Uteslutning av medlem beslutas av styrelsen.
§ 3 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas varje år
före decembers månads utgång. Föreningens verksamhetsår, tillika
räkenskapsår omfattar tiden 1/7 - 30/6.
Kallelse skall ske skriftligen, valfritt via brev eller digitalt utskick (e-post eller
motsvarande) och vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Det är medlemmens ansvar att tillse att föreningen erhåller korrekta
kontaktuppgifter.
På årsmötet äger varje medlem en röst, dock äger medlem rätt att vara
representerad med flera deltagare.
Motioner från medlem som skall tas upp på dagordningen skall vara styrelsen
tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
På årsmötet skall frågor som styrelsen vill ha behandlade tas upp, samt:
-

Fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av styrelse, revisorer samt valberedning.
Arvoden till styrelsen.
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Extra föreningsstämma kan hållas om styrelsen så kallar till det eller om revisorerna
så önskar. Kallelse och röstning skall ske såsom till ordinarie årsmöte. Extra stämma
kan endast besluta i de ärenden som tagit upp på kallelsen.
§ 4 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av det antal ledamöter som årsmötet bestämmer, dock
minst tre och väljas så att årligen halva styrelsen väljs men då på två år.
Styrelsen konstituerar sig efter eget gottfinnande. Styrelsen äger rätt att besluta
om kassören skall utses inom eller utom styrelsen.
Styrelsen har till uppdrag att verka för föreningens syfte, svara för föreningens
tillgångar och att utse firmatecknare. Föreningen tecknas förutom av styrelsen av
två styrelseledamöter i förening. Avgående ordförande har mandat att tillse att
inkommande ordförande, styrelse och kassör registreras som firmatecknare hos
banken via digitalt inlogg. Därefter skall avgående personer avregistreras.
Styrelsen skall under verksamhetsåret hålla minst fyra protokollförda
sammanträden.
Representanter för återförsäljare av Epicor:s produkter, äger icke rätt att väljas
till styrelsen.
Revisorerna skall vara två, ej nödvändigtvis föreningsmedlemmar. Likaledes
skall valberedningen bestå av två representanter. Revisorer och valberedning
väljs för en tid av ett verksamhetsår.
§ 5 Medlemsavgifter
Varje medlem skall betala de avgifter som fastställes av årsmötet. Om betalning
uteblir för innevarande verksamhetsår betraktas medlemskapet som uppsagt
inför nästa årsmöte.
§ 6 Stadgeändring
För ändring av föreningens stadgar krävs 3/4-dels majoritet på årsmötet.
§ 7 Föreningens upplösning
Beslut om upplösning av föreningen kan ske om årsmötet, alternativt extra
stämma, med 3/4- dels majoritet beslutar så. Föreningens eventuella tillgångar
skall i detta fall tillfalla välgörenhetsorganisation som stämman beslutar.
Dessa stadgar fastställdes på det digitala årsmötet den t.k.
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