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Stadgar för Föreningen Mobility Sweden
§1
Föreningens namn
Mobility Sweden är en intresseförening vars medlemmar är företag, som tillverkar eller importerar
personbilar, lastbilar och bussar samt andra fordon och dess mobilitetstjänster för försäljning på den
svenska marknaden. Föreningen är medlem i föreningen Svenskt Näringsliv. Föreningens namn är
Mobility Sweden och dess säte är i Stockholm.
§2
Ändamål
Föreningen har till ändamål att i förtroendefullt samråd och samarbete mellan medlemmarna bevaka
och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Föreningen ska inte ta befattning med frågor,
som inkräktar på den fria konkurrensen inom branschen, såsom fastställande av priser eller
uppdelning av marknader, ej heller med frågor, som rör förhållandet mellan arbetsgivare och
arbetstagare.
Det övergripande målet för Föreningens verksamhet är att bevaka och påverka i medlemmarnas
intresse inom landet gentemot riksdag, regering, myndigheter, allmänhet och media samt
internationellt gentemot EU och internationella organisationer engagerade inom bil- och
transportbranschen. Föreningen fungerar som neutral talesman i förhållande till dess medlemmar.
Arbetssättet är i huvudsak remissbehandling, uppvaktningar, kontaktarbete, överläggningar,
presskonferenser och pressmaterial, kampanjer samt genom egna utredningar och
sammanställningar.
§3
Medlemmar
Föreningens medlemmar utgörs av företag, som tillverkar eller importerar personbilar, lastbilar bussar
och andra fordon samt mobilitetstjänster för försäljning på den svenska marknaden. Nya
medlemskategorier ska godkännas av styrelsen.
Ansökan om medlemskap ska ställas till Föreningsstyrelsen. Beslut om inval fattas av styrelsen.
Medlemskap i Föreningen innebär att medlemmarna också är medlemsföretag i föreningen Svenskt
Näringsliv och skyldig att följa dess stadgar och de särskilda avtal som träffas mellan föreningen
Svenskt Näringsliv och Föreningen.
Anmälan om utträde ur Föreningen ska göras skriftligen till Föreningsstyrelsen. Utträde ur Föreningen
kan ske endast vid utgången av kalenderår. Anmälan ska göras minst sex månader dessförinnan, i
annat fall sker utträdet vid utgången av nästföljande kalenderår.
Föreningsstämman må, om anledning härtill föreligger, utesluta medlem under förutsättning att
samtliga i stämman deltagande föreningsmedlemmar med undantag av den medlem, varom fråga är,
är överens. Utträdande medlem äger ej rätt återfå erlagda avgifter och äger ej rätt till andel i
Föreningens tillgångar.
§4
Föreningsstämma
Föreningens högsta beslutande organ är dess föreningsstämma, som ska genomföras senast under
maj månad. Föreningsstyrelsen ska om så befinns nödvändigt kalla till särskild budgetstämma under
september/oktober månad. Föreningsstyrelsen ska kalla till sådan budgetstämma om minst tio (10)
procent av föreningens medlemmar begär detta hos styrelsen senast den sista augusti. Vid
föreningsstämma och eventuell budgetstämma har varje medlemsföretag en röst.
Kallelse till föreningsstämma utfärdas av ordföranden i Föreningsstyrelsen och ska ske skriftligen till
samtliga medlemmar senast tre veckor före stämman. För det fall behov finns och ordföranden anser
det lämpligt kan extra föreningsstämma inkallas. Detta kan även ske om minst trettio (30) procent av
Föreningens medlemmar kräver det genom skriftlig begäran till Föreningsstyrelsen. Kallelse till extra
föreningsstämma ska, såvida inte brådskande angelägenheter oundgängligen påkallar kortare
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kallelsetid, skickas skriftligen till samtliga medlemmar senast två veckor före stämman. Vid extra
föreningsstämma har varje medlemsföretag en röst.
§5
Styrelse och Ordförande
Föreningen är uppdelad i tre olika styrelser, Förenings- Marknads- och Industristyrelsen. Vad gäller
teckning av Föreningen gäller vad som stadgas i § 8.
Föreningsstyrelsen
För Föreningen ska finnas en styrelse av högst åtta ledamöter, inklusive Föreningens ordförande och
VD, denna utgör Föreningsstyrelsen. För samtliga ordinarie ledamöter, med undantag för ordförande
och VD, ska finnas personliga suppleanter som inträder vid förfall. I Föreningsstyrelsen ska ingå
representanter från svenska fordonstillverkare samt ordföranden och vice ordföranden i
Marknadsstyrelsen.
Mandattiden för styrelseledamot är ett år. Vid varje årsstämma utses två till tre ledamöter. Omval kan
ske. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant för tiden till och med nästa
årsstämma.
Under Föreningsstyrelsen ska finnas Marknadsstyrelse samt Industristyrelse som hanterar frågor inom
respektive kompetensområde.
Marknadsstyrelsen
Marknadsstyrelsen hanterar frågor avseende villkoren för att sälja fordon i Sverige.
Marknadsstyrelsen ska ha sju ordinarie ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande. Varje
ledamot ska ha en personlig suppleant.
Mandattiden för styrelseledamot är ett år. Vid varje årsstämma utses två till tre ledamöter. Minst en
ordinarie ledamot och en suppleant ska representera tillverkare av kommersiella fordon. Omval kan
ske.
Industristyrelsen
Industristyrelsen hanterar frågor avseende de svenska fordonstillverkarnas industriella verksamhet.
Industristyrelsen, som utses vid varje årsstämma, ska bestå av representanter från de svenska
fordonstillverkarna, med personliga suppleanter till dessa. Mandattiden är ett år. Vid varje årsstämma
utses en till två ledamöter. Omval kan ske.
§6
Verkställande direktör
Föreningsstyrelsen utser verkställande direktör, VD, för verkställande av föreningens löpande
verksamhet.
Det åligger VD att leda verksamheten inom föreningen samt befrämja samverkan med bilbranschens
olika organ.
§7
Revisor
Föreningens årsstämma utser utom sig en revisor att utöva tillsyn över Föreningsstyrelsens och VDs
förvaltning. För revisorn utses suppleant. Såväl revisor som suppleant ska vara auktoriserade
revisorer och de bör ej samtidigt inneha uppdrag för biltillverkare eller bilimportör. Revisorn och
revisorssuppleanten kvarstår i sina respektive befattningar till dess årsstämman - på grund av
avsägelse eller annat skäl - företar nyval.
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§8
Arbetsformer
Föreningsstämma
Vid ordinarie årsstämma ska Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse med tillhörande resultat och
balansräkningar föredras och granskas, revisionsberättelsen föredras och granskas samt fråga om
ansvarsfrihet för Föreningsstyrelsens förvaltning för det gångna kalenderåret prövas.
Val av styrelseledamöter till de olika styrelserna, suppleanter och revisorer ska förrättas. Därutöver
ska val ske av ombud till föreningen Svenskt Näringslivs stämma och i förekommande fall dess
styrelse.
Föreningsstyrelsen fastställer förslaget till budget för det kommande verksamhetsåret, kalenderåret.
Budgetförslaget ska dessförinnan ha avhandlats i Marknads- respektive Industristyrelserna.
Föreningsstämman är beslutsför, då minst halva antalet medlemmar är tillstädes.
Beslut
På Föreningsstämman fattas beslut i följande frågor med enkel majoritet: val av styrelseledamöter,
suppleanter och revisorer, fråga om ansvarsfrihet, fastställande av årsbelopp enligt § 9 samt, vid
eventuell budgetstämma, beslut om budget. Övriga beslut ska vara enhälliga. Beslut fattas med
bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Vid lika röstetal gäller den
mening som ordföranden i Föreningsstyrelsen biträder. Ledamot av Föreningsstyrelsen får 4(5) inte
delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av
revisor.
Teckning av Föreningen
Föreningsstyrelsen företräder föreningen mellan föreningsstämmorna. Föreningsstyrelsen ska
sammanträda minst två (2) gånger per år eller när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre
ledamöter i Föreningsstyrelsen begär det. De övriga styrelserna sammanträder vid behov efter
kallelse av respektive ordförande, dock minst två gånger per år.
Föreningsmedlem ska ha möjlighet att delta i beredning av styrelseärenden. Styrelsens uppgift är att
kompetent och sakligt med kontinuitet och framförhållning hantera alla för bilbranschen väsentliga
frågor på ett sätt som dels tillvaratar medlemmarnas affärsmässiga intressen, dels stärker branschens
profil och trovärdighet.
Föreningen tecknas av Föreningsstyrelsen. Föreningen tecknas tre i förening av ledamöterna jämte
ordföranden i Föreningsstyrelsen. Vidare kan Föreningen tecknas av VD ensam vid transaktioner ej
överstigande sex (6) prisbasbelopp inklusive moms. För transaktioner överstigande sex (6)
prisbasbelopp inklusive moms men inte överstigande tolv (12) prisbasbelopp inklusive moms kan VD i
förening med ekonomiansvarig teckna Föreningen. Transaktioner vars värde överstiger, eller bedöms
överstiga, tolv (12) prisbasbelopp inklusive moms kan endast tecknas av Föreningsstyrelsen enligt
vad som härovan i detta stycke stadgas. Med prisbasbelopp avses det för varje tid gällande
prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) eller ersättande lagstiftning.
Det är Föreningsstyrelsens ansvar att se till
• att strategi väljs och förankras hos medlemmarna
• att budskap formuleras
• att målgrupp, tidplaner och kommunikationskanaler fastställs
• att kommunikation och andra aktiviteter genomförs.
§9
Medlemsavgift
Medlem i Mobility Sweden förbinder sig att för varje kalenderår bidraga till Föreningens kostnader med
belopp och enligt fördelningslängd, varom särskild överenskommelse ska träffas mellan
medlemmarna. Årsbeloppet fastställes vid föreningens budgetstämma om sådan hålles. Om
budgetstämma ej hålles fastställes årsbeloppet preliminärt av Föreningsstyrelsen och fastställes
slutligen vid föreningsstämman. Årsbeloppet ska inbetalas vid två (2) tillfällen under året med hälften
vid varje tillfälle. Respektive fjärdedel av årsbeloppet ska inbetalas senast den 1 januari, 1 april, 1 juli
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och 1 oktober. Inbetalningarna ska ske till Föreningens bank- eller postgirokonto. Avgift ska även
erläggas till föreningen Svenskt Näringsliv enligt dess stadgar.
§ 10
Verksamhet i bolagsform
Mobility Sweden kan bedriva sin förlags-, utrednings- och informationsverksamhet, även som idka
annan därmed förenlig verksamhet i aktiebolagsform. Mobility Sweden Adm AB, org nr 556077-4886,
utnyttjas för detta ändamål. Aktieägarna utgörs av Föreningen (Revisorernas anmärkning).
§ 11
Valnämnd
Förslag till ordförande, styrelseledamöter, suppleanter samt revisorer ska upprättas av en valnämnd
bestående av tre Föreningsmedlemmar, varav en sammankallande. Valnämndens mandatperiod är
två år och den utses vid Föreningens årsstämma.
§ 12
Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av Mobility Swedens årsstämma och ska för att gälla vara
enhälligt. Stadgeändring ska godkännas av föreningen Svenskt Näringsliv.
§ 13
Upplösning
Beslut om Föreningens upplösning fattas av Föreningens årsstämma och ska för att gälla vara
enhälligt. Vid upplösningen kvarstående medel ska sedan verksamheten lagligen avvecklats, om ej
annat av årsstämman enhälligt beslutats, fördelas i proportion till medlemmarnas kostnadsbidrag
enligt § 9 ovan under de senaste tre kalenderåren.
-----------------------------------Stadgarna antagna vid sammanträde med styrelsen den 2 september 1992 att gälla från och
med årsmötet 1993
Ändring av § 5 beslutades vid årsstämman den 12 mars 1998
Ändring av §§ 5,6 och 10 beslutades vid årsstämman den 25 februari 2003
Ändring av stadgarna beslutades vid årsstämman den 26 mars 2004
Ändring av § 5 beslutades vid årsstämman den 13 april 2005
Ändring av §§ 1,4 och 5 beslutades vid årsstämman den 18 april 2012
Ändring av §§ 1–13 beslutades vid årsstämman den 17 april 2013
Ändring av §§1,3, 8 och 9 beslutades vid årsstämma 25 april 2019

