Föreningen är en ideell förening. Föreningens firma är SNITTS - Föreningen Svenskt Nätverk för
Innovations och Technology Transfer Support. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

Föreningens räkenskapsår skall omfatta 1 januari-31 december.

Föreningen har till ändamål att professionalisera de individer och organisationer som arbetar med
nyttiggörande av forskning och kunskapsutbyte. SNITTS bidrar till effektivare kunskapsutbyte i
Sverige genom att skapa förutsättningarna för att nya idéer och kunskaper kommer snabbare och i
större omfattning till nytta i samhället.
SNITTS basverksamhet är professionsutveckling genom att erbjuda olika aktiviteter inom
Omvärldsbevakning, Medvetandegörande och Kompetensutveckling. Aktiviteterna är i form av
kurser, seminarier, årskonferens, workshops och studieresor.
Föreningen må bilda bolag och styrelsen har rätt att bestämma att driva kansliverksamhet i
bolagsform.

Till medlem får antas individer och organisationer som arbetar med nyttiggörande av forskning och
kunskapsutbyte.
Verksamhetsansvarig eller annan av styrelsen utsedd medlem beslutar om medlemskap av individer
eller organisationer.

Föreningsstämman får besluta om att utse hedersmedlem. Hedersmedlem skall vara en fysisk person
som genom sin verksamhet har bidragit på ett värdefullt sätt inom medlemmarnas gemensamma
verksamhetsområde. Hedersmedlem är befriad från årsavgift och får närvara utan rösträtt på
föreningsstämman.

Varje medlem skall betala en årsavgift. Årsavgiften bestäms för ett år i sänder av föreningsstämman.
Årsavgiften fastställs till ett belopp, men beloppet kan skilja sig mellan fysisk och juridisk person.
Styrelsen har även rätt att bestämma differentierad årsavgift i speciella fall.

Föreningen skall ha en styrelse. Styrelsen utses av stämman. Styrelsen svarar för föreningens
organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen skall se till att föreningens
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska
förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall följa de föreskrifter som
meddelas av föreningsstämman.

Styrelsen skall bestå av lägst fem(5) och högst tio (10) ledamöter och utses på en period av maximalt
2 år i taget. För att bli invald i styrelsen krävs medlemskap i föreningen. Vid förändring av styrelsen
skall hänsyn tagas till kontinuiteten i styrelsearbetet. Styrelsens sammansättning bör spegla
medlemmarnas spridning geografiskt och vad gäller inriktning.
Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid
sammanträdet eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte
fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet
styrelseledamöter.
Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. Styrelsen skall alltid sammankallas
om en styrelseledamot begär det.
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. I protokollet skall de beslut som styrelsen har
fattat antecknas. Protokollet skall undertecknas av den som fört protokollet och justeras av
styrelsens ordförande jämte ytterligare en ledamot. Styrelseledamöterna har rätt att få en avvikande
mening antecknad till protokollet.
Något arvode skall inte utgå till styrelsens ledamöter.

Föreningens förvaltning handhas av styrelsen i enlighet med vad som anges i § 7. Styrelsen får, inom
ramen för fastställd budget, utse en verksamhetsansvarig. Den som utsetts till styrelsens ordförande
kan också bli verksamhetsansvarig. Verksamhetsansvarig får teckna föreningens firma ensam inom
ramen som styrelsen beslutar.
Verksamhetsansvarig skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar. Verksamhetsansvarig får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som
med hänsyn till omfattningen och arten av föreningens verksamhet är av ovanlig beskaffenhet eller
stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för föreningens
verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.
Styrelsen får, inom ramen för fastställd budget, anlita även annan utomstående eller styrelseledamot
för utförande av särskilda uppgifter.
Årsbokslut skall upprättas för varje räkenskapsår. Styrelsen skall till varje ordinarie föreningsstämma
avrapportera en verksamhetsberättelse och en ekonomisk redovisning för föregående räkenskapsår.

Föreningen skall ha en revisor. Föreningen får ha en revisorssuppleant. Revisor och i förekommande
fall suppleant utses av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie
föreningsstämma hållits.
Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till ordinarie föreningsstämma.

Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter
gemensamt eller av skärskilt utsedd person. Om Verksamhetsansvarigs firmateckningsrätt stadgas i §
8 ovan.

Medlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman. Varje
medlem har en (1) röst. Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader från utgången av
varje räkenskapsår. Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det eller minst 3/4
av medlemmarna så begär.
Kallelse till föreningsstämma skall ske genom meddelande per post eller e-post tidigast sex och
senast två veckor före såväl ordinarie som extra stämma. I kallelsen skall anges de ärenden som skall
förekomma på stämman. Företrädare för medlem skall på begäran kunna styrka sin rätt att företräda
medlemmen.
På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling
a. Val av protokollförare
b. Val av två personer att justera stämmoprotokollet
c. Upprättande och godkännande av röstlängd
d. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
e. Godkännande av förslag till dagordning
f. Val av stämmoordförande
g. Föredragning av verksamhetsberättelsen och årsbokslut för det gångna räkenskapsåret
h. Föredragning av revisionsberättelsen
i. Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
j. Fråga om dispositioner beträffande vinst eller förlust
k. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och generalsekreteraren
l. Fastställande av antalet ledamöter och eventuellt suppleanter
m. Val av styrelsens ordförande, övriga ledamöter och i förekommande fall vice ordförande
n. Val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant
o. Val av minst två ledamöter till valberedning
p. Fastställande av budget och verksamhetsplan
q. Fastställande av årsavgift
r. Övriga ärenden

I ärenden som inte avser val utgörs föreningsstämmans beslut av den mening som har fått mer än
hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som stämmoordföranden biträder.
Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom
lottdragning, Ett beslut om ändring av stadgarna eller att utesluta en medlem är giltigt om det har
biträtts av minst 3/4 av stämmans röster. Endast stämman kan ändra stadgarna. Ett beslut om
föreningens upplösning är giltigt endast om det biträtts av minst 9/10 av stämmans röster.

Medlem har rätt att utträda ur föreningen. Utträde sker genast efter det att uppsägningen skett.
Uppsägning skall vara skriftlig och ges in till föreningens styrelse. Utträdande medlem har inte rätt att
återfå betalda avgifter och är skyldig att erlägga beslutade avgifter för innevarande år.

Medlem som bryter mot stadgarna, inte längre uppfyller kraven för att vara medlem, skadar
föreningen, på annat sätt motverkar dess syften eller inte uppfyller sina förpliktelser mot föreningen
och inte, efter skriftligt påpekande, gör rättelse kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av
föreningsstämman och träder genast efter beslutet. Utesluten medlem har inte rätt att återfå
betalda avgifter och är skyldig att erlägga beslutade avgifter för innevarande år.

Beslut om föreningens upplösning fattas av föreningsstämman. Behållna tillgångar vid föreningens
upplösning skall på denna föreningsstämma bestämma hur egendomarna skall disponeras.
--oOo-Ovanstående stadgar har antagits på konstituerande föreningsstämma den 20 april 2009.
Uppdatering av föreningsstadgar har antagits på föreningsstämma den 12 mars 2015.

