Stadgar
för Lek- och Babybranschen
§ 1. Namn
Branschorganisationens namn ska vara Lek- och Babybranschen på svenska och
Swedish Toy and Baby Association på engelska.
§2. Ändamål
Lek- och Babybranschens medlemmar är aktörer på den svenska marknaden för bl.a. lek-,
hobby- barn- och babyprodukter.
Föreningen har till ändamål att själva eller via servicebolag:
att ta tillvara och bevaka medlemmarnas intressen, särskilt i förhållande till inhemska
och utländska myndigheter, organisationer och sammanslutningar.
att verka för ökad marknad för bl.a. lek-, hobby- barn- och babyprodukter och att
befrämja sund utveckling inom branschen.
att verka för god kvalitet och standard inom branschen.
att se till att samtliga medlemmar som importerar leksaker är informerade om och
jobbar med frågan om socialt ansvar inom ramen för ICTI CARE Process.
§3. Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan vinnas av aktörer på den svenska marknaden för bl.a. lek-,
hobby- barn- och babyprodukter.
Utöver vad som stadgats ovan kan annat företag som föreningen önskar samarbeta med väljas
in som medlem.
Medlemskap avser kalenderår.
Beslutade avgifter ska vara erlagda för att medlemskap ska beviljas. För aktörer med egen
import av leksaker krävs för medlemskap ett formellt deltagande i ICTI CARE Process.
§4. Medlemskapets upphörande
Medlemskap upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning.
Utträde sker efter skriftlig anmälan till förenings sekretariat minst sex (6) månader före det
årsskifte, vid vilket medlemskapet ska upphöra.
Medlem, som inte uppfyller sina åligganden eller som av andra skäl bör uteslutas ur
föreningen, kan med omedelbar verkan uteslutas genom beslut av föreningens styrelse. För
sådant beslut fordras dock 2/3 majoritet av vid styrelsemötet närvarande medlemmar. Ingen är
vid medlemskapets upphörande berättigad till del i föreningens tillgångar.
§5. Styrelse
Föreningens styrelse består av minst sex (6) och högst åtta (8) ledamöter varav en ordförande
och en vice ordförande. Antalet ledamöter fastställs vid ordinarie årsmöte. Styrelsen, vars säte
är i Stockholm, väljs på föreningens ordinarie årsmöte.
Styrelsen ska vara så sammansatt att både detaljhandelsledet och leverantörsledet från både
leksak- och barn- och babybranschen är balanserat representerade.
Styrelseordföranden väljs på ett år och ledamöterna på två år. Högst halva antalet nya
ledamöter bör väljas varje år.
Kanslipersonalen ingår ej i styrelsen men är närvarande och föredragande under styrelsemöten
och års- och föreningsmöten.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§6. Styrelsens åligganden
Styrelsen åligger:
att tillse att föreningen bevakar branschens intressen gentemot myndigheter, media
och andra som bevakar vår bransch,
styrelsen åligger att tillse att föreningen verkar för en ökad marknad och att föreningen
befrämjar en sund utveckling inom branschen,
att tillse att föreningen utbildar och förkovrar medlemmarna i frågor som säkerhet,
socialt ansvar och andra viktiga branschfrågor,
att besluta om frågor angående medlemskap i föreningen,
att förbereda övriga frågor som är beroende av beslut vid års- och föreningsmöten,
att verkställa alla föreningens beslut,
att ansvara för föreningens medel samt låta föra föreningens räkenskaper, vilka ska
avslutas per kalenderår,
att avge förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning samt utarbeta
budgetförslag, att verka för att föreningens medlemmar rättar sig efter stadgar,
utfärdade beslut och avtal,
att utse en ägarrepresentant till Leksaksrevyn AB.
§7. Sammanträden
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen under 1:a halvåret på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
Extra sammanträde med föreningen (föreningsmöte) kan hållas efter beslut av styrelsen.
Föreningsmöte ska också sammankallas om minst fem (5) av föreningens medlemmar
skriftligen så begär.
Styrelsen sammanträder minst 3 gånger per år. Justerat protokoll ska distribueras senast
fjorton (14) dagar efter styrelsesammanträdet till styrelsemedlemmarna.
Kallelse till års- och föreningsmöte ska ske skriftligen senast fjorton (14) dagar före
sammanträdet.
Vid ordinarie årsmötet ska bl.a. följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Val av ordförande på mötet.
Val av sekreterare.
Val av en person att jämte mötesordföranden justera protokollet vid
sammanträdet.
Fråga om mötet tillkommit enligt stadgarna
Fastställande av röstlängd
Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelserna
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av antalet styrelseledamöter.
Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter.
Val av ägarrepresentanter
Val av revisor och revisorssuppleanter
Fastställande av budget för kommande år och beslut om avgifter.
Styrelsearvode
Val av valberedning
Övriga frågor

§8. Avgifter
Beslut om föreningens avgifter fattas på ordinarie årsmöte eller på föreningsmöte.
§9. Valberedning
Valberedningen väljs på ordinarie årsmöte. Valberedningen ska bestå av minst 2 och max 4
personer, varav en sammankallande. Branschens aktörer ska vara jämt representerade.
Valberedningen ska förbereda samtliga personval inför årsmöte, utom i de fall där dessa
stadgar anger annat.
§10. Firmateckning
Styrelsen beslutar om vem eller vilka som tecknar föreningens firma.
§11. Revision
Förenings förvaltning och räkenskaper granskas av en godkänd revisor. Denne, samt en
suppleant, ska utses vid ordinarie årsmöte.
§12. Val och voteringar
Vid val och voteringar vid års- och föreningsmöten äger varje medlem (företag) en röst. Om
medlem representeras av mer än en person, får samtliga delta i diskussionen men endast en av
dem rösta.
Val och voteringar sker öppet, om inte medlem begär sluten omröstning.
Vid omröstning såväl inom styrelsen som vid års- och föreningsmöten träffas beslut genom
enkel majoritet, om inte stadgarna föreskriver annat.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
§13. Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar skall ske på årsmöte eller föreningsmöte, till vilket
kallelse med uppgift om stadgeändringen tillställs medlemmarna senast fjorton (14) dagar
före sammanträdet.
§14. Föreningens upphörande
Beslut om föreningens upphörande kräver:
A. ett enhälligt beslut av samtliga medlemmar.
B. eller att beslut fattas vid två på varandra följande på årsmöte eller föreningsmöten
med minst en månads mellanrum och då med ¾ majoritet, samt
C. att beslut samtidigt tas om hanteringen av föreningens tillgångar och skulder.
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