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Stadgar för Swedish Edtech Industry antagna 2020-05-26
§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är Swedish Edtech Industry ideell förening.

§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Föreningens ändamål
Swedish Edtech Industry skall verka som branschförening för företag verksamma på den
Svenska EdTech marknaden med syfte är att bevaka och ta tillvara på dessa
företagsintressen. Aktörerna som Swedish EdTech Industry riktar sig mot är affärsdrivande
företag som levererar tjänster och produkter som konkurrerar på marknadens villkor riktat till
den offentligt finansierade svenska utbildningssektorn.
Föreningen har primärt tre huvudsyften:
- Verka för en positiv utveckling inom digitaliseringen av det offentligt finansierade svenska
utbildningssystemet med syfte att höja kvalitén och stärka utvecklingen av det svenska
formella utbildningssystemet.
- Verka för ett starkt samarbete mellan huvudman och marknaden för en positiv utveckling
inom EdTech. För detta krävs en fri och sund svensk edtechmarknaden med effektiva
upphandlingar som ger branschens aktörer möjlighet att utvecklas och konkurrera på lika
villkor samtidigt som upphandlande part får tillgång till de mest relevanta
tjänsterna/produkterna för ändamålet.
- Främja utbyte inom branschen, både mellan de olika medlemmarna samt andra aktörer, så
som exempelvis akademi, myndigheter och organisationer både nationellt och internationellt
som kan bidra till positiv utveckling för både den svenska edtechbranschen och det svenska
utbildningssystemet.

§ 4 Föreningens verksamhet
Föreningens verksamhet skall bestå̊ av
att medverka till en framgångsrik digitalisering av det offentligt finansierade svenska
utbildningssystemet genom att sprida kunskap och på olika sätt samverka med offentliga
aktörer, näringsliv och akademi.
att verka för att sprida kunskap och information om föreningens medlemmar och branschen i
syfte att stärka dess utveckling och tillväxt.
att arbeta med de styrande aktörerna inom stat, kommun och regioner som påverkar och
reglerar den svenska edtech marknaden. Föreningens representanter ska vara en naturlig
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part och aktör i det offentliga samtalet med både statliga, regionala och kommunala aktörer
kring det formella utbildningssystemet i utvecklings- och förändringsfrågor.
att skapa opinion och få uppmärksamhet för frågor som berör medlemmarnas intressen och
bidrar till utveckling och digitalisering av det svenska utbildningssystemet.
att arbeta för att höja kvalitén i det offentligt finansierade svenska utbildningssystemet. Detta
skall göras genom att säkerställa att föreningens medlemmar bedriver verksamhet med hög
etik och moral. Samt genom att sprida kunskap och information till föreningens medlemmar
om hur de kan arbeta för att bidra till utvecklingen av den svenska skolan.
att stödja kunskapsutbyte och nätverkande mellan medlemmar och andra aktörer i
branschen genom att arrangera olika typer av aktiviteter, i egen regi eller gemensamt med
andra aktörer.
att låta all operativ verksamhet i Föreningen genomföras av ett helägt aktiebolag kallat
driftsbolaget.

§ 5 Offentlighet med mera
Föreningen skall i sin verksamhet följa Tryckfrihetsförordning, Dataskyddsförordning och
övrig svensk lagstiftning, samt vara politiskt obunden.

§ 6 Medlemmar
Till medlem kan antas juridisk person som bedriver näringsverksamhet (enligt skatteverkets
definition) med säte i Sverige, om sökanden skäligen kan förväntas följa föreningens stadgar
och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

§ 7 Inträde
Ansökan om inträde görs skriftligen till föreningens styrelse, som beslutar om inträde kan
beviljas.

§ 8 Organ
Föreningens organ är
- Årsmöte
- Valberedning
- Styrelse
- Revisorer

§ 9 Valberedning
Vid de ordinarie årsmötena väljs för tiden till och med nästkommande ordinarie årsmöte en
valberedning med tre ledamöter. Årsmötet utser ordförande i valberedningen.
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Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Valberedningen skall föreslå̊
kandidater till de val som årsmötet skall förrätta.

§ 10 Föreningens förvaltning
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen och årsmötet.

§ 11 Firmateckning
Styrelsen tecknar föreningens firma. Styrelsen äger rätt att besluta om att firmateckning skall
ske av en särskild person eller av två eller flera personer i förening.

§ 12 Styrelsens sammansättning
Styrelsen skall bestå̊ av minst sju och max tio ledamöter.
Styrelsens sammansättning skall ge en bred representation av medlemmarnas olika
verksamhet, storlek och bakgrund. Strävan är att styrelsen skall vara jämställd vad gäller
kvinnor och män. Minst en och högst två ledamöter skall representera en icke kommersiell
aktör verksam inom forskning eller utveckling kopplat till Edtech branschen.
Ledamöter i styrelsen utses omlott så att en tredjedel väljs in år ett med tre års mandattid
Målsättningen är att det sedan sker en rotation varje år med en tredjedel av ledamöterna.
Ledamot kan väljas om för ytterligare en ny treårs period om det anses vara lämpligt för
föreningen och eller bolaget. Ordförande och sekreterare bör inte väljas med samma
årsintervall, vilket betyder att det bör vara minst ett år mellan dessa funktioner. Utöver den
av årsmötet utsedde ordföranden utser styrelsen inom sig högst två vice ordförande.

§ 13 Styrelsens uppgifter
Vid handhavande av föreningens angelägenheter åligger det styrelsen särskilt
att årligen tillse att Swedish Edtech Industry AB arbetar fram en verksamhetsplan för sitt
arbete, denna plan omfattar även den ideella föreningen,
att årligen vid behov fastställa inkomst- och utgiftsbudget för föreningen,
att pröva ansökan om inträde i föreningen,
att uppdra åt Swedish Edtech Industry AB att sköta föreningens bokföring och att detta
fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen skots på ett betryggande
sätt,
att beslut i verksamheten av principiell betydelse eller annars av större vikt underställs
medlemmarna för godkännande.
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Styrelsen får utse firmatecknare samt befullmäktiga ombud att på föreningens vägnar söka,
kära och svara för föreningen ävensom föra dess talan

§ 14 Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Sådan kallelse skall utfärdas om det
påkallas av minst två ledamöter av styrelsen.

§ 15 Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför, då minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Inom
styrelsen har varje ledamot en röst.
Såsom styrelsens beslut skall gälla den mening som de flesta närvarande enas om, och vid
lika röstetal den mening som ordföranden biträder.
Styrelseledamot får inte delta i behandling av ärende som direkt angår honom/henne själv
eller någon honom/henne närstående.
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som undertecknas eller justeras av
ordföranden och en styrelseledamot. Protokoll skall föras i nummerföljd och förvaras på
betryggande sätt. Ledamot som deltagit i ärendes avgörande anses ha biträtt det i
protokollet antecknade beslutet, såvida denne inte låtit anteckna avvikande mening.

§ 16 Årsredovisning
För varje kalenderår skall styrelsen avge en årsredovisning. Denna skall tillställas
revisorerna senast den 28 februari påföljande år.

§ 17 Revision
För granskning av föreningens räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt utses minst en
revisor och minst en ersättare. Ordinarie årsmöte utser minst en revisor och en ersättare,
vilka båda skall vara godkända.
Senast den 30 april skall revisorerna avsluta granskning av föregående års förvaltning samt
avlämna revisionsberättelse till styrelsen.

§ 18 Ordinarie och extra årsmöte
Ordinarie årsmöte skall årligen hållas senast i juni månad i Stockholms län på tid och ställe
som styrelsen bestämmer. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner behov härav eller då den
för uppgivet ändamål skriftligen påkallas gemensamt av minst en fjärdedel av antalet
medlemmar i föreningen eller av föreningens revisorer.
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Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske genom brev eller elektroniskt minst 30 dagar före
årsmötet.
Vid extra årsmöte skall kallelse delges medlemmar genom brev eller elektroniskt minst 14
dagar i före årsmötet. I kallelse till extra årsmöte skall anges de ärenden som skall
förekomma. Annat ärende får inte avgöras vid sådant årsmöte.

§ 19 Ärenden vid ordinarie årsmöte
Vid ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärenden:
a) styrelsens ordförande öppnar årsmötet
b) upprättande och godkännande av röstlängd
c) godkännande av förslaget till dagordning
d) val av ordförande på̊ årsmötet
e) val av sekreterare för mötet
f) val av protokolljusterare
g) fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat
h) framläggande av årsredovisning och revisorernas berättelse
i) beslut angående
(a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning
(b) Ansvarsfrihet å styrelsens ledamöter
j) Beslut angående om valberedningens förslag till ledamöter och ersättare i styrelsen väljs.
k) val av revisorer jämte ersättare för dem
l) val av valberedning
m) nominering av ledamöter till Swedish EdTech Industry ABs styrelse (vilka utgörs av valda
i § 19, j)
n) ärende som av styrelsen underställs årsmötet
o) ärende som av medlem senast 30 dagar i förväg hos styrelsen skriftligen anmälts till
handläggning på årsmötet
p) bestämmande av medlemmarnas avgifter för följande år
q) Val av representant att företräda föreningens bolag vid dess årsstämma och extra
årsstämma kommande år
r) mötets avslutande
Vidare har årsmötet att besluta i sådana ärenden vilka enligt dessa stadgar skall handläggas
av årsmötet.
Minst 14 dagar före ordinarie årsmöte skall genom styrelsens försorg förteckning över de
ärenden som skall förekomma hållas tillgänglig för medlemmarna. Ärende som inte varit
upptaget på denna förteckning får inte avgöras utan alla närvarande medlemmars samtycke,
om det inte omedelbart föranleds av årsredovisningen eller revisionsberättelsen eller står i
omedelbart sammanhang med ärende som finns upptaget på förteckningen.
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§ 20 Röstning vid årsmötet
Vid årsmötet har medlemmarna som finns upptagna på röstlängden enligt § 19 b, en röst
vardera.
Eventuellt förekommande val vid årsmötet skall förrättas med slutna sedlar om så begärs av
någon medlem. All annan omröstning vid årsmötet sker öppet.
Styrelseledamot får delta i överläggningarna på årsmötet. Såsom årsmötets beslut gäller
den mening som biträds med minst hälften av de avgivna rösterna med undantag för
ändringar eller beslut som berör § 26 och 27 i stadgarna. För beslut kring § 26 och 27
gäller den mening som biträds med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

§ 21 Att utse ombud till av föreningen ägt/ägda bolag
Årsmötet skall intill en period fram till och med nästa ordinarie årsmöte utse en representant
som företräder Swedish Edtech Industry vid den av föreningen ägt/ägda bolag.
Denna ordning skall ingå i den ideella föreningens § för ”ärenden vid ordinarie årsmöte”

§ 22 Avgift
Medlem skall till föreningen erlägga en årsavgift. Årsmötet skall årligen fastställa årsavgiften.
Avgifter erläggs vid den tidpunkt och i den ordning som föreningens styrelse bestämmer.
Erlagda avgifter återbetalas inte till medlem som utträtt eller uteslutits ur föreningen.

§ 23 Påföljd vid brott mot stadgar och beslut
Styrelsen kan till omedelbart utträde uppsäga medlem som inte i rätt tid erlagt den i § 22
stadgade årsavgiften. Tillika kan styrelsen till omedelbart utträde uppsäga medlem som
uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen. Vidare kan
medlem som upphör att uppfylla kraven för att vara medlem uppsägas av styrelsen till
omedelbart utträde.

§ 24 Tvist
Tvist mellan föreningen å ena sidan och styrelsen, styrelseledamot, likvidator eller medlem å
andra sidan skall den avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första
instans.

§ 25 Uppsägningstid
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen meddela detta till styrelsen.
Medlemskapet upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast efter det att sex månader
förflutit från det att uppsägningen kommit styrelsen till handa. Medlem som anmält sitt
utträde är skyldig att erlägga i § 22 angivna avgifter som förfallit till betalning.
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§ 26 Stadgeändring m.m.
För ändring av dessa stadgar eller för föreningens upplösning erfordras att beslut fattas på
ett ordinarie årsmöte eller extra årsmöte, samt att beslutet biträds med minst två tredjedelar
av de avgivna rösterna.

§ 27 Upplösning av föreningen
Om upplösning av föreningen beslutas, skall vad som återstår av dess tillgångar efter
betalning av skulderna fördelas mellan samtliga som vid tiden för upplösningen är
medlemmar i föreningen i förhållande till summan av vad var och en inbetalat i årsavgifter
under de senaste tre åren.
Stadgarna antagna vid årsmötet 26 maj 2020.

