
 

 

 
 

Stadgar för Svenska Cykelstäder 
Förslag till årsmöte 2020-05-27 
 
§1. Namn & säte 
Organisationens namn ska vara Svenska Cykelstäder och ”Cykelstäderna” 
Föreningens säte är Stockholm. 
 
§2. Ändamål 
Svenska Cykelstäder har målsättningen att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna att 
cykla och att höja cyklingens status bland de aktörer som är aktiva inom transportsektorn på 
kommunal, regional och nationell nivå. Bättre förutsättningar att cykla är bl.a. viktigt för ökad 
tillgänglighet, säkerhet, miljö, hälsa i transportsystemet. Svenska Cykelstäders vision är att 50 
procent av alla resor som är kortare än 5 kilometer sker med cykel.  
 
Svenska Cykelstäder skall verka för sitt ändamål bland annat genom:  
 att i föreningen dela idéer, information och metoder  
 att samverka för att genomföra gemensamma aktiviteter 
 att sprida erfarenheter om cyklingens förmåga att skapa attraktiva städer, stärka ekonomin, 

öka framkomlighet, förbättra folkhälsan, minska negativ miljöpåverkan, främja tillgänglighet 
och social utveckling 

 att verka för ökad forskning om cykling, samt 
 att bidra med underlag till politiska beslut som rör cykelfrågor 

 
Svenska Cykelstäder ska höja cyklingens status och kunskapsnivån kring cykling bland 
medlemmarna och de som vill bli medlemmar.  
 
§3. Medlemskap 
I föreningen finns två typer av medlemskap; Ordinarie medlem och Associerad medlem.  
 
Ordinarie medlemmar är svenska kommuner och regioner (politiskt styrda regionala 
samverkansorgan) som fått sin medlemskapsansökan godkänd genom att uppfylla de av föreningen 
beslutade krav och kriterier som krävs för att vinna ordinarie medlemskap.  
 
Associerade medlemmar är företag, organisationer eller motsvarande som inte är kommuner eller 
regioner enligt ovanstående definition och som fått sin medlemskapsansökan godkänd genom att 
uppfylla de av föreningen beslutade krav och kriterier som krävs för att vinna associerat 
medlemskap. En associerad medlem åtnjuter samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie 
medlemmar, men har inte rösträtt.  
 
Vilka krav och kriterier som ska uppfyllas för att kunna vinna medlemskap beslutas av 
föreningsstämma.  



 

 

 
 

 
Medlemskap avser kalenderår. Beslutade avgifter ska vara erlagda för att medlemskap ska 
beviljas. 
 
§4. Medlemskapets upphörande 
Medlemskap upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning. 
 
Utträde sker efter skriftlig anmälan till föreningens styrelse 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 fem (5) och högst nio (9) ledamöter varav en ordförande och 
en vice ordförande. Antalet ledamöter fastställs vid föreningsstämma. För att bli invald i styrelsen ska 
personen vid beslutstillfället inneha ett politiskt uppdrag med koppling till cykling i en kommun eller 
region som är ordinarie medlem i föreningen.  
 
Styrelsen, vars säte är i Stockholm, väljs på föreningsstämma. 
 
Styrelseordföranden och ledamöterna väljs på ett år.  
 
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
 
Om föreningen har tjänstepersoner (kansli) ingår dessa inte i styrelsen men kan vara närvarande 
och föredragande under styrelsemöten.  
 
§6. Styrelsens åligganden 
Styrelsen åligger: 
 att besluta om frågor angående medlemskap i föreningen, 
 att förbereda övriga frågor som är beroende av beslut vid föreningsstämma 
 att tillse att alla föreningens beslut verkställs, 
 att anordna referensgrupper och seminarier 
 att ha ansvar för föreningens ekonomi  
 att avge verksamhetsberättelse och utarbeta förslag till verksamhetsplan 
 att vid behov utse tjänstepersoner (kansli), som ska biträda styrelsen att handha föreningens 

angelägenheter i enlighet med beslutad budget. 
 
§7. Sammanträden 



 

 

 
 

Årsmöte och extra föreningsstämma är som föreningsstämmor föreningens högsta beslutande organ.  
 
Extra föreningsstämma sammankallas om styrelsen eller minst en tredjedel av föreningens 
medlemmar så begär. 
 
Styrelsen sammanträder minst 2 gånger per år. Justerat protokoll ska distribueras senast fjorton (14) 
dagar efter styrelsesammanträdet till styrelsemedlemmarna och medlemsorganisationer. 
 
Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen senast fjorton dagar före sammanträdet. 
 
Årsmöte hålls årligen. Vid årsmötet ska bl.a. följande ärenden behandlas: 
 

1. Val av ordförande på mötet 
2. Val av sekreterare 
3. Fastställande av röstlängd 
4. Fastställande av dagordning 
5. Val av en person att jämte mötesordföranden justera protokollet 
6. Fråga om mötet tillkommit enligt stadgarna 
7. Fastställande av verksamhetsberättelse 
8. Fastställande av revisionsberättelse 
9. Fastställande av förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Fastställande av medlemskriterier och avgifter 
12. Fastställande av verksamhetsplan  
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
14. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter 
15. Val av revisor och revisorssuppleanter 
16. Beslut om ev. ersättning till ordförande eller andra representanter 
17. Val av valberedning 
18. Övriga frågor  

 
§8. Avgifter och kriterier för medlemskap 
Beslut om föreningens avgifter och kriterier för medlemskap fattas vid föreningsstämma. 
 
§9. Valberedning 
En valberedning ska utses vid föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av minst två (2) och 
högst fem (5) personer, varav en sammankallande.  
 
§10. Firmateckning 
Styrelsen beslutar om vem eller vilka som tecknar föreningens firma. 
 
§11. Revision 



 

 

 
 

Föreningsförvaltning och räkenskaper granskas av en yrkesrevisor. Denne, samt en suppleant, ska 
utses vid föreningsstämma. 
 
§12. Val och voteringar 
Vid val och voteringar vid föreningsstämmor äger varje ordinarie medlem 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 föreningsstämmor träffas beslut genom enkel majoritet. 
 
Vid lika röstetal vid styrelsemöte äger ordföranden utslagsröst. Vid lika röstetal vid föreningsstämma 
avgör lottning utfallet. 
 
§13. Stadgeändring 
Beslut om ändring av dessa stadgar skall ske på föreningsstämma, till vilken 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 föreningsstämmor med minst en månads 

mellanrum och då med ¾ majoritet av närvarande medlemmar,  
C. samt att beslut samtidigt tas om hanteringen av föreningens tillgångar och skulder. 

 
 


