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Stadgar
Stadgar för ideella föreningen COMPLIANCE FORUM (organisationsnummer 802448-5859) antagna
vid konstituerande årsmöte den 15 september 2009 och med ändringar senast fastställda vid
årsmötet 2017.
1 § Föreningen
Föreningen Compliance Forum är en ideell, opolitisk och nationell yrkesorganisation för Compliance
Officers i företag som bedriver finansiell eller annan tillståndspliktig verksamhet på den svenska
marknaden. Föreningen har sitt säte i Stockholm.
2 § Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att
- ge möjlighet till kontaktskapande mellan medlemmarna,
- främja, utveckla och definiera Compliancefunktionens roll, och
- vidareutveckla och bredda kompetens inom Compliance.
3 § Föreningens verksamhet
Föreningens verksamhet är att
- ordna regelbundna möten om aktuella frågor för medlemmarna,
- tillhandahålla utbildning inom Compliance och därmed förenlig verksamhet,
- på annat sätt medverka till kompetensutveckling inom Compliance och därmed förenlig
verksamhet, och
- etablera och utveckla samarbete med utländska complianceorganisationer.
Föreningen kan inom ramen för sitt ändamål även bedriva annan verksamhet.
4 § Ändring av stadgarna
Ändring av stadgarna beslutas av föreningsstämma.
För ändring av bestämmelserna om föreningens ändamål (2 §) och verksamhet (3 §), denna paragraf
samt bestämmelsen om föreningens upplösning (14 §) krävs beslut av två på varandra följande
föreningsstämmor varav ett ska vara årsmöte.
5 § Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.
6 § Styrelsen
Styrelsen är verkställande ledning och ansvarar för det löpande arbetet i föreningen.
Styrelsen ska i en arbetsordning fastställa arbetsfördelningen inom styrelsen. Av arbetsordningen ska
framgå att styrelsens ordförande och vice ordförande tillsammans ansvarar för att utföra det
operativa och löpande arbetet i föreningen.
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Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller
det beslut som fattas av en majoritet av ledamöterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
7 § Verksamhetsår och redovisning
Kalenderår utgör verksamhets- och räkenskapsår. Styrelsen avger årsredovisning för föreningen
omfattande bokslut och verksamhetsberättelse.
8 § Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper får en revisor väljas av årsmötet.
Revisionsberättelse avges vid årsmötet och ska skriftligen överlämnas till styrelsen minst en vecka
före årsmötet.
9 § Medlemskap
Till medlem antas primärt person som är anställd och arbetar med compliancefrågor i ett företag
som bedriver finansiell eller annan tillståndspliktig verksamhet på den svenska marknaden.
10 § Medlemsavgift, serviceavgift och kursavgifter
Medlem erlägger av årsmötet fastställd medlemsavgift och serviceavgift (årsavgift). Erlagd årsavgift
ger rätt att delta i föreningens medlemsaktiviteter under tiden fram till och med nästa årsmöte.
Utöver medlemsaktiviteter får medlem mot avgift delta i kurser och föreläsningar i särskilda frågor.
Även icke-medlem får mot särskild avgift delta i sådana aktiviteter.
11 § Årsmöte
Årsmötet
- väljer, på förslag av valberedningen, styrelse med minst fyra och högst sju ledamöter varav en
ordförande och en vice ordförande; ledamöterna väljs för en mandattid om ett eller två år,
- väljer, på förslag av valberedningen, revisor för en mandattid om ett år,
- väljer, på förslag av ordföranden, valberedning om en eller två ledamöter för en mandattid om ett
eller två år,
- fastställer stadgar för föreningen och ändringar däri,
- fastställer årsredovisning för föreningen,
- beslutar i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen,
- fastställer medlemsavgift och serviceavgift, samt
- utser två personer att tillsammans med mötesordföranden justera mötesprotokollet.
Årsmöte ska hållas före april månads utgång.
Kallelse, med angivande av alla förslag till beslut, ska skickas till medlemmarna senast två veckor före
årsmötet.
Varje vid årsmötet närvarande medlem har en röst.
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12 § Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner det erforderligt eller när minst en tiondel av
alla medlemmar begär detta.
13 § Firmateckning
Firman tecknas av styrelsens ordförande och en styrelseledamot i förening eller den styrelsen
bemyndigar.
14 § Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen fattas av föreningsstämma. För giltigt beslut krävs bifall av minst
två tredjedelar av närvarande medlemmar.
Föreningsstämman beslutar om disposition av föreningens medel.
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