
Styrelsens förslag till Årsmötet ang stadgeändringar

§ 1: NAMN, SÄTE OCH RÄKENSKAPSÅR
Föreningens namn är HP-Connect Sweden. HP-Connect Sweden har säte i Stockholm. HP-Connect
Sweden’s räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Styrelsen föreslår att inte ändra namn på föreningen med motivering att namnet har en historik och 
för att undvika administration och kostnader vid ett eventuellt namnbyte. Ett eventuellt namnbyte 
får diskuteras på årsmötet 2022.

§ 2: ÄNDAMÅL
HP-Connect Sweden är en ideell förening och har till ändamål att verka för främjande av 
erfarenhetsutbytet mellan användare av HP-produkter, att representera de svenska HP användarna 
i Connect, samt att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot Hewlett-Packard Sverige AB.

Styrelsen föreslår att §2 ändras till: [Ev. nytt namn / HP-Connect Sweden] är en ideell förening som 
har till ändamål att verka för främjande av erfarenhetsutbytet mellan användare av 
företagsprodukter från till exempel Digital Equipment, Compaq, HP och HPE.

§ 3: MEDLEMSKAP
Medlemskap är öppet för alla som har anknytning till HP-produkter. Styrelsen beviljar 
medlemskap. Medlemsavgiften fastställes av årsmötet. Varje medlemskap ger en röst. Styrelsen har 
rätt att utesluta medlem.

Styrelsen föreslår att paragrafen ändras till:
Medlemskap är öppet för alla som främjar §2 ändamål. Styrelsen beviljar medlemskap. 
Medlemsavgiften fastställes av årsmötet. Varje medlemskap ger en röst. Styrelsen har rätt att 
utesluta medlem.

§5: STYRELSE
Styrelsen består av minst sju och mest elva ledamöter. Styrelsen skall bestå av ordförande, vice 
ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare minst 3 ledamöter. Ordförande väljs på ett år. 
Styrelseledamöter väljs på två år, med hälften av ledamöterna per år. Ordförande väljs av årsmötet,
resten av styrelsen konstituerar sig själv. Ordförande och styrelseledamot kan väljas om. Styrelsen 
utser den eller de personer som har rätt att teckna föreningens firma. Styrelsen är beslutsför om de 
vid sammanträdet närvarande antalet ledamöter överstiger hälften av hela styrelsens ledamöter. 
Som styrelsens beslut gäller den mening vilken de flesta röstande förenar sig om och vid lika 
röstetal den mening som biträdes av ordföranden, dock att giltigt beslut fodrar enhällighet när för 
beslutsförhet minsta antal ledamöter är närvarande. Senast 1 april skall styrelsen till revisorerna 
avlämna verksamhetsberättelse, resultaträkning samt balansräkning. En representant för Hewlett-
Packard Sverige AB skall vara adjungerad ledamot av styrelsen utan rösträtt.

Styrelsen föreslår att sista meningen ”En representant för Hewlett-Packard Sverige AB skall vara 
adjungerad ledamot av styrelsen utan rösträtt.” tas bort från paragrafen med bakgrund av att 
Hewlett-Packard Sverige AB inte längre önskar ha en representant som adjungerad ledamot.


