STADGAR FÖR SIPF
Uppdaterade vid årsmötena 2009-02-12 och 2010-0211 samt vårmötena 2009-05-14 och 2010-05-04
§1

Ändamål och säte
Föreningens ändamål är att tillvarata den svenska industrins intressen inom
immaterialrättens område, att främja förmedling mellan föreningens medlemmar av
nyheter, upplysningar och erfarenheter samt att verka för en god kåranda och gott
uppträdande i yrkesangelägenheter.
För uttolkning av föreningens stadgar ska en av styrelsen föreslagen och av årsstämman
godkänd föreningspolicy tillämpas.
Föreningen har sitt säte i Stockholm
§2

Medlemskap
Medlemmar skall vara fysiska personer som är anställda eller anlitade av i Sverige verksamt
företag. Medlem skall ha som huvudsaklig sysselsättning att handlägga eller administrera
företagets ärenden rörande immaterialrätt eller skall medlem ha ansvar för företagets
huvudsakliga mängd ärenden inom immaterialrätt.
Medlemskap vinnes genom inval efter skriftlig ansökan av den inträdessökande och prövning
av styrelsen. Två medlemmar skall stödja inträdesansökan.
Beslut om medlemskap fattas vid föreningsmöte.
Medlem skall informera styrelsen om medlemmens yrkesverksamhet ej längre har
anknytning till immaterialrättsliga frågor, om medlemmen ej längre är stationerad i Sverige
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eller om medlemmen är anställd av ett företag som ej har eller ej längre bedriver verksamhet
i Sverige.
Medlem, vars verksamhet ändras enligt föregående stycke, kan med styrelsens medgivande
kvarstå som medlem i föreningen.
Medlem skall i sin yrkesmässiga verksamhet sträva efter att fullfölja föreningens ändamål.
Medlemmar skall erlägga årsavgift. Förtjänt medlem kan av föreningen på styrelsens förslag
utses till hedersmedlem, som ej erlägger årsavgift. Medlemmar skall även erlägga avgift som
avser ingiven anmälan till föreningsmöte. Vid årsavgift eller vid avgift som avser anmälan till
föreningsmöte, som erläggs efter senast angiven betalningsdag utgår en administrativ
avgift.
§3

Medlemskaps upphörande
Medlemskap upphör genom skriftlig anmälan eller om årsavgiften efter extra anmodan ej
inbetalts. Medlemskap kan även upphöra genom uteslutning efter förslag av styrelsen eller
av två medlemmar samt beslut på ett föreningsmöte med en majoritet av minst två
tredjedelar av avgivna röster.

§4

Styrelse
Föreningen leds av en styrelse om sju ordinarie ledamöter, omfattande ordförande, vice
ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare tre ledamöter samt två suppleanter, vilka
fungerar i den ordning de blivit valda. En majoritet av styrelsens ordinarie ledamöter bör
representera olika industriföretag. Styrelsens ordinarie ledamöter skall ha minst tre års
yrkespraktik inom området för immaterialrätt. Ingen får samtidigt bekläda mer än en post i
styrelsen.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt firmatecknare.
Styrelsen skall tillvarata föreningens intressen, representera föreningen utåt, fortlöpande
sköta föreningens angelägenheter samt vid varje förvaltningsårs slut framlägga en
styrelseberättelse.
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Styrelsens ledamöter väljes för två år och kan omväljas. Medlem bör ej vara styrelseledamot
mer än sex år i följd. I nämnda tid räknas ej tid som ordförande, dock bör denna post inte
innehas mer än sex år i följd.
§5

Utskott
Till styrelsens hjälp skall finnas ett patentutskott om minst tre ledamöter, om möjligt
representerande olika fack, samt ett varumärkesutskott om minst tre ledamöter. Högst en
ledamot av vardera utskottet får vara medlem i styrelsen.
Utskotten skall utföra av styrelsen anvisade utredningar i speciella frågor.
Utskottsledamöterna väljes för två år och kan omväljas. Medlem bör ej vara utskottsledamot
mer än sex år i följd.
Styrelsen kan vid behov utse ytterligare utskott, vars uppdrag kan vara tidsbegränsade.
Ledamöterna i sådant utskott skall utses vid föreningsmöte på förslag av styrelsen.
§6

Valkommitté
Förutom styrelse och utskott skall finnas en valkommitté bestående av tre ledamöter.
Valkommittén skall senast en månad före årsmötet till föreningen avge förslag till de val som
stadgeenligt skall förrättas vid årsmötet. Medlem är berättigad att till valkommittén inge
skriftliga förslag.
Valkommittén är skyldig att på sin kandidatlista även ange personer, vilka föreslagits av
minst tio medlemmar.
Valkommitténs medlemmar väljes för ett år och kan omväljas.
§7

Revisorer
Föreningens medlemmar skall utse två revisorer med en suppleant, vilka vid utgången av
varje förvaltningsår skall företaga revision av styrelsens arbete och avge revisionsberättelse.
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Revisorerna väljes för ett år och kan omväljas.
§8

Styrelsesammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid dennes förfall av vice
ordföranden. Suppleanterna skall även kallas oberoende av eventuellt förfall för ordinarie
ledamot. Styrelsen skall sammanträda omedelbart före varje föreningsmöte, för att fastställa
vilka ärenden som skall behandlas.
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som
ordföranden biträder. Endast sådant styrelsebeslut, för vilket angivits minst tre röster är
giltigt. Endast sådan suppleant, som ersätter ordinarie styrelseledamot får delta i beslut.
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.
§9

Förvaltningsår och föreningsmöten
Föreningens förvaltningsår skall vara kalenderår.
Föreningen sammanträder minst två gånger om året till ordinarie föreningsmöten, nämligen
en gång under våren och en gång undre hösten. Första föreningsmötet på våren är årsmöte.
Extra föreningsmöte kan utlysas efter beslut av styrelsen. Om minst tio medlemmar för
uppgivet ändamål så påfordrar, skall styrelsen utlysa extra föreningsmöte. Kallelse till sådant
föreningsmöte skall utfärdas inom tre veckor från det att styrelsen erhållit kännedom om
medlemmarnas yrkande, och föreningsmötet skall äga rum inom ytterligare tre veckor efter
kallelsens utfärdande.
Kallelse skall avsändas senast två veckor före föreningsmötet.
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§10

Justering och röstning
Föreningen skall vid föreningsmöte utse två justeringsmän att jämte ordföranden justera
dagens protokoll. Röstning sker normalt genom öppen votering. Sluten votering skall
företagas på begäran.
Endast medlemmar äger rösträtt och valbarhet i föreningen.
Vid omröstning med föreningens medlemmar har varje närvarande medlem en röst.
Vid öppen omröstning och lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sluten votering skall
före rösträkning en oöppnad röstsedel läggas åt sidan. Vid lika antal räknade röster skall
denna röstsedel fälla utslaget.

§11

Årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Beslut huruvida årsmötet är stadgeenligt utlyst,
Föredragning av styrelseberättelse,
Föredragning av revisionsberättelse,
Beslut huruvida styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet eller ej,
Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt §4,
Val av utskott enligt §5,
Val av valkommitté enligt §6,
Val av revisorer och suppleant enligt §7,
Beslut om årsavgiftens storlek för förvaltningsåret,
Övriga ärenden.
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§12

Stadgeändring samt upplösning av föreningen
Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen skall fattas vid två på
varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. I kallelsen skall förslaget till
stadgeändring framgå. Beslut om ändring av stadgarnas §§ 1-11 erfordrar en majoritet av
minst två tredjedelar av avgivna röster. Beslut om upplösning av föreningen eller ändring av
denna § 12 erfordrar en majoritet av minst fyra femtedelar av avgivna röster.
Föreningens tillgångar skall vid upplösning användas på sätt som gagnar föreningens
ändamål.
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