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§ 1. Föreningens syfte
Föreningens syfte är att:
• främja förståelsen för marknadsinformationens roll
• främja kvalitet och professionalism inom svensk
marknadsanalysverksamhet
• vara ett forum för diskussion om marknadsanalytiska metoder och
tillvägagångssätt
• bevaka och diskutera köparsidans intressen på den svenska
marknadsundersökningsmarknaden
• främja medlemmarnas intressen som yrkesgrupp
Främst skall detta ske genom regelbundet erfarenhetsutbyte, föredragsverksamhet etc
inom gruppen som helhet eller inom delgrupper för speciella intresseområden.
§ 2a. Medlemskap
Till medlem kan väljas person som svarar för insamling, bearbetning och rapportering
av marknadsinformation, där inköp av marknadsundersökningar ingår som en del av
verksamheten.
Då föreningen i första hand företräder köparesidan, får en medlem inte vara verksam i
marknadsundersökningsinriktat konsultbolag vars huvudsakliga verksamhet är att
sälja undersökningen vidare.
Ett gemensamt deltagande i föreningens aktiviteter är en förutsättning för att uppnå
givande erfarenhetsutbyte.
Medlem i föreningen förväntas därför aktivt bidraga i de program man enas om på
gruppens möten.
Medlemskap i SMUF innebär också att medlem satt sig in i, accepterat och inte bryter
mot gällande regler för marknadsundersökningar som ICC/ESOMAR har satt upp.
§ 2b Hedersmedlemmar
Till hedersmedlem kan väljas sådan medlem som på ett förtjänstfullt sätt medverkat
till föreningens uppkomst och / eller utveckling.
Förslag inlämnas till styrelsen som bereder inlämnade förslag. Inval av hedersmedlem
sker en gång om året på ordinarie föreningsstämma.
Hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift och äger rätt att närvara vid
föreningsstämma och efterföljande seminarium. På övriga seminarier betalas
medlemspris.
Hedersmedlem äger ej rösträtt på föreningsstämman.
§ 3. Inval
Ansökan om medlemskap i föreningen görs skriftligen. Ansökan behandlas av
föreningens styrelse, som sedan beslutar om inval. För inval i föreningen krävs
enhällig styrelse.
§4 Utträde och uteslutning
Medlem som inte längre uppfyller kraven på medlemskap enligt §2 är skyldig att
träda ut från föreningen. Om så ej har skett men kommit till styrelsens kännedom har
styrelsen rätt att meddela att medlemskapet har upphört.
Medlem som inte uppfyller sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar
föreningen kan uteslutas. Bland medlems förpliktelse ingår även att betala

medlemsavgift till föreningen.
Uteslutning p g a medlems försumlighet beslutas av styrelsen. Övriga anledningar till
uteslutning behandlas av styrelsen. Medlem har rätt att överklaga beslutet som då
behandlas på följande föreningsstämma. För uteslutning av medlem krävs majoritet av
rösterna vid föreningsstämman.
§ 5. Medlemsavgifter
Varje års intäkter och kostnader bör i möjlig mån balansera. Det åligger den avgående
styrelsen att för ordinarie föreningsstämma framlägga en uppskattning av det
kommande årets totala utgifter.
Medlems ansvarighet för andel av föreningens gemensamma årskostnader är
maximerad till tre gånger årsavgiften.
§ 6. Föreningsstämma
Föreningsangelägenheter får endast beslutas på föreningsstämma. Föreningens övriga
sammankomster kallas föreningssammanträden. På kallelse skall anges sammankomstens art.
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen senast den 15 april. Kallelse till ordinarie
stämma skall åtföljas av valnämndens förslag till styrelse, styrelsesuppleanter, revisor,
revisorssuppleant samt styrelsen och revisorns berättelse för verksamheten under föregående
år.
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringsmän
4. Uppgörande av röstlängd
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning och om den är beslutsmässig
6. Fastställande av dagordning för stämman
7. Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret
8. Revisorns berättelse
9. Fråga om fastställande av balansering
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
11. Styrelsens uppskattning av kostnaderna för det kommande verksamhetsåret
12. Beslut om utdebitering av garantibelopp jämte fastställande av inträdesavgift och
medlemsavgift
13. Val av ordförande i styrelsen
14. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
15. Val av revisor
16. Val av revisorsuppleant
17. Val av två ledamöter i valnämnden
18. Övriga frågor enligt kallelsen samt nytillkomna frågor som har direkt samband
med dagordningens ärenden
19. Ytterligare frågor, om vilka stämman dock ej får fatta beslut
Om anledning föreligger kan styrelsen inkalla extra föreningsstämma. Om minst hälften av
föreningens medlemmar så påfordrar, är styrelsen skyldig att kalla till extra föreningsstämma
för behandling av sålunda väckt fråga.
Vid extra föreningsstämma må andra ärenden icke bli föremål för beslut än de som angivits i
kallelsen.
Kallelse till såväl ordinarie som extra föreningsstämma skall tillställas medlemmarna minst
två veckor i förväg, varvid samtliga förhandlingsärenden skall anges.
Styrelsen är skyldig att som förhandlingsärende upptaga ärenden som medlem skriftligen
anmält till styrelsen innan kallelsen utsänts.
§ 7. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 8. Röstning vid stämma
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas
genom ombud. Stämman är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar som är
närvarande på mötet. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter
omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum
om någon begär detta. Vid lika röstetal vid val skiljer lotten. Vid annan omröstning äger
ordförande utslagsröst.
§ 9. Styrelse
Föreningens styrelse skall bestå av minst fyra och högst sju ledamöter. Dessutom
skall tre suppleanter väljas som kan ersätta ledamot som avgår under verksamhetsåret.
Det exakta antalet ordinarie styrelseledamöter fastställs av årsstämman. I styrelsen
skall ingå:
a) ordförande
b) vice ordförande
c) skattmästare
d) programsekreterare
e) eventuell annan styrelseledamot
Styrelsen fördelar inom sig posterna som vice ordförande, skattmästare och
programsekreterare.
Programsekreterarens uppgift är speciellt att biträda ordföranden vid planering av
föreningens programverksamhet. Vid lika röstetal vid omröstningar inom styrelsen
äger ordföranden utslagsröst.
§ 10. Firmateckning
Föreningens firma tecknas i ekonomiska frågor av ordföranden och skattmästaren var
för sig, övriga frågor av alla styrelseledamöter var för sig.
§ 11. Revisor
Föreningen skall ha en revisor och en revisorsuppleant.
§ 12. Valbarhet
Styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och
revisorsuppleant väljs årligen å ordinarie stämma för tiden intill dess nästa års
ordinarie stämma hållits. Styrelsens ordförande får icke inneha posten mer än 3 år i
följd.
Till styrelseledamot och revisor kan blott väljas medlem i föreningen.
§ 13. Valnämnd
Valnämnden skall bestå av tre ledamöter, varav två utses av ordinarie
föreningsstämma och en av styrelsen. Valnämnden skall till nästa års
föreningsstämma framlägga förslag till styrelse och revisor samt revisorsuppleant.
§14. Ändring och tillägg av stadgarna
Beslut som innefattar ändring eller tillägg av stadgarna ska fattas på föreningsstämma. För ett
giltigt beslut krävs att minst 2/3 av de röstande på stämman biträder beslut.
§ 15. Tolkningstvister
Tvist i fråga om hur dessa stadgar skall tolkas, slits av stämma med enkel majoritet.
§ 16. Upplösning
För beslut om föreningens upplösning fordras godkännande vid två på varandra
följande stämmor, varav minst en ordinarie. Mellan dessa stämmor skall minst en
månad förflyta. Kallelse till den senare stämman får inte skickas ut förrän den första
stämman hållits. Föreningens medel ska i första hand användas till avslutningsaktiviteter för
medlemmarna och därefter ska kvarstående medel överföras till föreningen Sveriges
Marknadsundersökare (SÖK).

