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STADGAR 

 
 
§ 1 ÄNDAMÅL  
Gratistidningarnas förening har till uppgift att bevaka sina medlemmars intressen i bransch- och  
allmänna företagsfrågor. Föreningen, som är opolitisk, skall: 
  
a) värna om fri företagsamhet, yttrande- och tryckfrihet samt rätten till att trycka och distribuera annonstidningar. 
 
Förslag till ny lydelse: 
värna om fri företagsamhet, yttrande- och tryckfrihet samt rätten att trycka och distribuera gratistidningar och ge ut 
gratismedier. 
 
b) verka för goda förhållanden mellan medlemsföretagen och dess kunder, motverka osunda försäljnings- och 

affärsmetoder, samt skapa respekt och förtroende för medlemsföretagen och föreningen hos såväl allmänhet, 
annonsörer, föreningar, institutioner och myndigheter;  

c) verka för att medlemmars publikationer hålls fria från osund reklam och att gällande lagar och regler för 
reklam efterlevs av medlemsföretagen samt verka för att medlemmarnas publikationer iakttager pressetiska 
regler. 

 
Förslag till ny lydelse: 
verka för att medlemmars publikationer respekterar gällande lagar och regler för reklam. Samt verka för att 
medlemmarna iakttar pressetiska regler. 
 
d) när så är lämpligt och det är förenligt med föreningens intressen, samarbeta med andra föreningar och 

sammanslutningar;  
e) kunna teckna avtal med medlemsföretagens leverantörer av varor och tjänster i syfte att nedbringa företagens 

kostnader;  
f) verka för goda relationer och stödja samarbetet mellan medlemsföretagen.  
 
§ 2 KANSLIORT  
Föreningens säte och adress = kansli om sådant finns. Om ej kansli finns är föreningens säte = Ordförande.  
 
§ 3 MEDLEMSKAP  
a) Medlem inväljes av styrelsen efter skriftlig ansökan.  
b) Medlemskap kan erhållas av fysisk eller juridisk person, registrerad hos Bolagsverket, Periodisk skrift, som 

utgivare av periodisk skrift.  
 
Förslag till ny lydelse: 
Medlemskap som gratistidning kan erhållas av fysisk eller juridisk person, som är utgivare av Gratistidning enligt 
definition i punkt C 
 
c) Den periodiska skriften skall utdelas gratis och vara annonsfinansierad.  TAS BORT 
 
Förslag till ny lydelse: 
c)   Definition av lokal gratistidning  
En lokal gratistidning är en tidning som: 
 har minst 25% redaktionellt innehåll, varav 60% är egenproducerat 
 ges ut med minst 11 nummer per år 
 har en hushållstäckning  i spridningsområdet om minst 90%, undantaget Nejtackare 
 respekterar sina läsare och ”Nej tack till gratistidning” 
 har diversifierad annonsörer, dvs en kundtidning eller medlemstidning är ej att betrakta som lokal  
 gratistidning. 
 har en ansvarig utgivare och iakttar pressetiska regler. 
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d) Medlemsföretaget skall drivas enligt bestämmelserna i =1 av dessa stadgar.  TAS BORT 
 
Förslag till ny lydelse:  
d) Medlemsskap kan även sökas för tidningar som ej uppfyller definitionen lokal gratistidning i punkt 3c. 
Medlemsskapet är då tidsbegränsat till 24 månader, efter denna period skall kraven för lokal gratistidning ha 
uppfyllts för fortsatt medlemsskap. 
 
e) Den periodiska skriften skall ha utkommit kontinuerligt under minst ett år med minst fyra nummer i samma 

spridningsområde. 
 
Förslag till ny lydelse 
e) Den periodiska skriften skall ha utkommit kontinuerligt under minst ett år. 
 
Bedömning av huruvida medlem uppfyller ovanstående kriterier görs av styrelsen på ordinarie styrelsemöte, med 
erforderligt underlag i form av stickprov av pappers- eller digitala exemplar av tidningens utgåvor under en period 
om 12 månader. 
 
 
§ 4 MEDLEMSKAPS FÖRPLIKTELSER  
a) Medlem skall ställa sig till efterrättelse föreningens stadgar.  
b) Medlem skall vid uppmaning, till föreningens styrelse redovisa senaste årets nettoomsättning samt aktuell 

kontrollerad upplaga.  
 
Förslag på tillägg 
Medlem skall vid uppmaning, till föreningens styrelse redovisa senaste årets nettoomsättning samt aktuell 
kontrollerad upplaga och aktuell användarstatistik på web/mobil. 
 
c) Medlem skall teckna serviceabonnemang i föreningens serviceaktiebolag för sin periodiska skrift. Medlem 

som representerar en företagsgrupp betalar en medlemsavgift och en reducerad serviceavgift per periodisk 
skrift. Rösträtt erhålles endast av fullvärdig medlem, dvs varje företagsgrupp äger en (1) rösträtt vardera.  

 
Förslag på ny lydelse 
Medlem som representerar en koncern betalar koncernavgift samt serviceavgift för varje medietitel som 
koncernen innehar. En rösträtt erhålles för koncernmedlemsskapet oavsett antal titlar. Med koncern menas 
medieföretag som innehar fler än 5 eller fler titlar. 
 
§ 5 MEDLEMSKAPS UPPHÖRANDE  
a) Medlemskap upphör vid det årsskifte, som inträffar närmast efter sex månader sedan uppsägning från 

medlems eller föreningens sida ägt rum.  
b) Styrelsen äger rätt att besluta om uteslutning av medlem, som uppenbarligen åsidosätter dessa stadgar eller 

vägrar efterkomma i stadgeenlig ordning fattade beslut eller icke erlagt beslutade årsavgifter till föreningen 
samt dess servicebolag. Beslut om uteslutning kan överklagas hos närmast följande ordinarie stämma, som 
har att slutligt avgöra ärendet.  

c) Medlem, som utträder eller uteslutes, äger ej återfå inbetalda avgifter eller bidrag, ej heller någon del av 
föreningens eller dess servicebolags tillgångar. Medlem, som uteslutes, är förlustig alla sina rättigheter men 
det oaktat skyldig att betala avgifter fram till det årsskifte, som inträffar närmast efter sex månader efter 
uteslutningsbeslutet.  

 
§ 6 AVGIFTER  
a) Medlem betalar den inträdes- och årsavgift, som årsmötet beslutar. Dessutom betalar medlem serviceavgift till 

föreningens servicebolag. Års- och serviceavgift erlägges senast den 1 februari det år för vilket årsavgiften 
avses. 

b) Medlem åvilar att vid anfordran till föreningen lämna upplysning om företagets nettoomsättning för beräkning 
av årsavgift. TAS BORT 

 
c) Styrelsen kan, om behov finnes, under året ålägga medlemmarna att erlägga extra avgift till särskilda 

åtgärder/projekt. Detta skall då föregås av två tredjedels majoritetsbeslut på medlemsmöte. Avgiften får dock 
ej överstiga en årlig serviceavgift.  

 
§ 7 ORGANISATION  
a) Högsta beslutande organ är årsmötet.  
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b) Mellan årsmötena har styrelsen ansvaret för föreningens verksamhet.  
c) Medlemmar, som har speciell verksamhet och/eller gemensamma intressen, kan sammanföras i sektioner.  
d) Sektion inom föreningen skall antaga av årsmöte eller extra föreningsmöte fastställda stadgar.  
e) Föreningens servicebolag ansvarar för föreningens service till medlemmarnas periodiska tidskrifter. TAS 

BORT 
 
§ 8 ÅRSMÖTE  
a) Årsmötet utgör föreningens högsta beslutande organ.  
b) Årsmöte hålles årligen före april månads utgång på plats som styrelsen bestämmer.  
c) Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske skriftligen minst 3 veckor innan dag för årsmöte och kallelse till 

höstmöte och extra möte minst en vecka innan det skall hållas.  
d) Extra föreningsmöte hålles då styrelsen så befinner lämpligt, eller den för uppgivet ändamål påkallat av minst 

3/10 av sammanlagda antalet medlemmar eller av föreningens revisorer. På extra föreningsmöte må inga 
andra ärenden avgöras än sådana, som angivits i kallelsen eller står i omedelbart samband därmed. 

e) Varje närvarande medlem som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen enligt § 4 äger en röst. Som 
mötets beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal gäller den mening som 
ordföranden biträder. Vid personval avgör dock lotten.  

f) Rösträtt må utövas på grund av fullmakt; dock må ingen vid sammanträdet utöva rösträtt med mer än två 
fullmakter.  

 
§ 9 DAGORDNING VID ÅRSMÖTE  
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling:  
a) Sammanträdets öppnande.  
b) Val av ordförande att leda förhandlingarna.  
c) Val av sekreterare för årsmötet.  
d) Upprättande av förteckning över de närvarande samt fastställande av röstlängd.  
e) Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt.  
f) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.  
 
Förslag om att uppdatera lydelsen: 
Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
g) Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse.  
 
Förslag om att Revisorernas berättelse får en egen punkt. 
h) Revisorernas berättelse. 
 
i) Fastställande av balansräkning.  
 
Förslag om ny lydelse: 
Fastställande av resultat och balansräkning 
 
j) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
k) Fastställande av budget samt inträdes- och årsavgift samt serviceavgift till föreningens servicebolag för 

kommande verksamhetsår.  
l) Val av ordförande för ett år.  
m) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant.  
n) Val av revisor och revisorssuppleant för ett år.  
o) Val av valberedning.  
 
Förslag om ny lydelse: 
Årsmötet utser valberedning och ordförande i densamma. 
 
p) Ärenden, som av styrelsen underställs årsmötet för avgörande eller av enskild medlem skriftligen anmälts till 

styrelsen senast 45 dagar före årsmötet.  
q) Årsmötets avslutande.  
 
§ 10 STYRELSE Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som väljs av årsmötet och består av minst 
fem ledamöter och två suppleanter. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. 
Ordföranden väljs på ett år medan styrelseledamöter och suppleanter för dessa väljs växelvis på två år. Frånsett 
ordföranden, som väljs av årsmötet, utser styrelsen inom sig övriga funktionärer. Styrelsen är beslutsför när minst 
fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.  
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§ 11 STYRELSENS ÅLIGGANDEN Styrelsen åligger att avgöra frågor om medlemskap; att ansvara för 
föreningens medel samt att låta föra föreningens räkenskaper; att besluta om firmateckning; att avge 
förvaltningsberättelse; att upprätta förslag till budget; att styrelsen för föreningen tillika utgör styrelse i 
Gratistidningarnas Service AB samt att i övrigt vidtaga åtgärder, som avser att främja föreningens verksamhet.  
 
§ 12 KONFIDENTIELLA UPPGIFTER Alla till föreningens styrelse eller dess arbetsutskott avgivna uppgifter eller 
upplysningar skall, därest medlem det påkallar eller styrelsen så beslutar, behandlas konfidentiellt.  
 
§ 13 RÄKENSKAPER OCH REVISION Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår och skall vara 
avslutade senast den 15 mars påföljande år, då räkenskaperna med tillhörande handlingar, styrelsens protokoll 
och verksamhetsberättelse, skall överlämnas till revisorerna. Det åligger revisorerna att granska räkenskaperna 
med tillhörande handlingar och avge revisionsberättelse till årsmötet.  
 
§ 14 ÄNDRING AV STADGAR Beslut om ändring av föreningens stadgar kräver två tredjedels majoritet vid två 
på varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte.  
 
§ 15 LÖSANDE AV TVISTER Tvist mellan medlem och föreningen får icke dras inför domstol utan skall avgöras 
av skiljemän enligt gällande lag. Vad nu sagts utgör dock icke hinder för styrelsen att vid domstol utkräva förfallna 
avgifter.  
Förslag på ny lydelse 
Tvist mellan medlem och förening skall avgöras enbart och slutligt i enlighet med Göteborgsklausulerna, 
Västsvenska Handelskammarens Förtroenderåds regler om medling och skiljeförfarande. 
 
§ 16 FÖRENINGENS UPPLÖSNING Föreningen kan icke upplösas med mindre beslut härom fattas på två på 
varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. I kallelse till dessa föreningsmöten skall anges att 
frågan om föreningens upplösning kommer att behandlas.  
 
§17 FÖRDELNING AV TILLGÅNGAR VID UPPLÖSNING Vid beslut om föreningens upplösning skall anges att 
föreningens tillgångar skall tillfalla föreningens medlemmar. Som medlem räknas den som fullgjort medlemskap 
och ej häftar i skuld till föreningen.  
 
 
Båstad 2017-08-15 


