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Proposition 1 - 2007 
 
PTC/User Swedens styrelse beslutade enhälligt att inför årsmötet 2006 att lägga fram 
en proposition om en stadgeändring.  
 
I nuvarande stadgar står det i § 6 a att 
 
”Styrelseuppdraget förutsätter att ledamoten under hela mandatperioden representerar ett 
medlemsföretag. Skulle detta förhållande ändras under mandatperioden skall ledamoten 
skiljas från sitt uppdrag. 
 
Skulle ordföranden avgå under pågående mandatperiod skall denne ersättas av vice 
ordföranden samt ny vice ordförande utses bland övriga styrelseledamöter och suppleanterna. 
Skulle annan styrelseledamot avgå skall ordföranden bland  
suppleanterna utse en ersättare intill nästa årsmöte. Den så utsedde deltar därefter i 
styrelsearbetet som ordinarie ledamot.” 

 
PTC/User Swedens styrelse har enhälligt ett önskemål om att formulera om en del av 
§ 6 a till 
 
”Styrelseuppdraget förutsätter att ledamoten under hela mandatperioden representerar ett 
medlemsföretag. Skulle en styrelsemedlem byta arbetsgivare under pågående mandatperiod 
kan ledamoten sitta kvar på sin styrelsepost under följande förutsättning: 
 

- Ledamoten har påbörjat en anställning hos ett företag som redan är medlem i 
PTC/User Sweden 

- Om företaget inte är medlem i PTC/User Sweden sedan tidigare men blir medlem i 
PTC/User Sweden i samband med att ledamoten startar sin anställning 

- Företaget som ledamoten påbörjat sin anställning hos inte har någon annan ledamot 
representerad i styrelsen under samma mandatperiod” 

 
Årsstämman kommer således välja sina styrelseledamöter genom personval. 
Ledamoten väljs för att han/hon är en lämplig kandidat oavsett arbetsgivare. 
 
Styrelsen i PTC/User önskar således att propositionen om en stadgeändring så att 
styrelseposterna blir personliga under pågående mandatperiod och inte beroende av 
arbetsgivare bifalles med motiveringen att stadgeändringen kommer att underlätta 
framtida styrelsearbete samt undvika vakanser i styrelsen. 
 
Propositionen godkändes av årsmötet 2006. 
 
PTC/User Sweden 
Styrelsen 
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Proposition 2 - 2007  
 
PTC/User Swedens styrelse har enhälligt beslutat att inför detta årsmöte lägga fram 
en proposition om ändring och justering av befintliga stadgar. Befintliga stadgar är inte 
uppdaterade avseende definitioner för föreningen, PTC och PTCs samarbetspartners. 
Förändringarna innefattar även förändringar i mandatperiodens längd samt att 
styrelsen får konstituera sig själv. 
 
Stadgar för PTC/User SWEDEN 
 
 
§1 FÖRENINGENS FIRMA 

Föreningens firma är PTC/User Sweden.  
Dess postadress ska vara ordförandens företagsadress. 
Dess firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig samt av övriga 
ordinarie styrelseledamöter, två i förening.  
PTC/User Swedens verksamhetsår utgörs av kalenderår. 
 

 
§2 DEFINITIONER 
 

PTC  Parametric Technology Corporation, Waltham, USA och dess 
dotterbolag 

 
 
§3 PTC/USER SWEDENS SYFTE 

PTC/User Sweden är en ideell sammanslutning utan vinstintresse. 
Dess syfte är att: 

- Sammanföra företag och individer som är intresserade av PTCs 
produkter 

- Skapa ett forum för samverkan mellan PTC, distributörer av PTCs 
produkter samt PTC/User Swedens medlemmar i frågor som rör PTCs 
produkter. 

- Skapa ett forum varigenom PTC/User Swedens medlemmar kan påverka 
den vidare utvecklingen av PTCs produkter. 

- Skapa ett forum för samverkan med liknande föreningar, 
användargrupper etc. för CAX- och PLM-produkter såväl i Sverige som 
utomlands. 

- Sprida kunskap om och förståelse för PTCs produkter bland 
medlemmarna och deras samarbetspartners. 
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§4 MEDLEMSKAP 
 

a) Inträde i PTC/User Sweden 
Medlemskap i PTC/User Sweden kan efter ansökan beviljas i endera av två 
former: 

- Fullt medlemskap kan beviljas svenska företag, divisioner och 
dotterbolag i Sverige samt andra juridiska personer i Sverige om 
sökanden har minst en fullvärdig licens för någon av PTCs produkter. 

- Stödjande medlemskap kan beviljas företag, institutioner eller individer 
som är intresserade av PTC/User Sweden och av styrelsen anses kunna 
främja PTC/User Swedens syften. 

 
Då medlemskapet innehas av företag eller motsvarande skall namngivna 
representanter utses.  
I det följande avses med "medlemmen" såväl företaget som dess namngivne 
representant. 
 

b) Utträde ur PTC/User Sweden 
Styrelsen kan besluta att medlemskapet upphör om en medlem: 

- Själv skriftligt ansöker därom 
- Ej betalar föreskrivna avgifter till PTC/User Sweden 
- Medvetet eller upprepat bryter mot PTC/User Swedens stadgar 
- Av styrelsen bedöms gravt skada PTC/User Swedens intressen 

 
Uteslutning på PTC/User Swedens initiativ skall föregås av skriftlig varning till 
medlemmen och om rättelse ej kommit till stånd inom 6 månader skall 
uteslutningen anses vara omedelbart verkställd. 
 
 

§5 MEDLEMSAVGIFTER 
Avgifter till PTC/User Sweden beslutas av årsmötet efter förslag av styrelsen. 

 
 
§6 FUNKTIONÄRER 
 

a) Styrelseledamöter 
Styrelsen skall bestå av ordförande och fem till åtta ledamöter: 

- Vice ordförande 
- Kassör 
- Sekreterare 
- Tekniksamordnare 
- en till fyra övriga ledamöter 

Val till styrelsen sker vid årsmötet.  
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Ordföranden väljs på ett år, övriga styrelseledamöter väljs på två år.  
Mandattiden för ledamöterna skall fördelas så att minst två ledamöter behåller 
sin plats i styrelsen efter årsmötet. För att åstadkomma detta skall årsmötet vid 
behov göra fyllnadsval på någon eller flera av ledamöterna på ett år. Utöver 
ordinarie styrelseledamöter väljs högst fyra suppleanter till styrelsen. 
Suppleanterna väljs på ett år. 
Styrelsen konstituerar sig själv efter årsmötet.  
 
Styrelseuppdragen är personliga och samtliga medlemmar är valbara till 
styrelsen med följande undantag: 

- Företag med flera medlemmar får ha endast en representant i styrelsen. 
- Stödjande medlemmar är ej valbara 

 
Ingen medlem får inneha samma styrelsefunktion mer än tre år. 
Styrelseuppdraget förutsätter att ledamoten under hela mandatperioden 
representerar ett medlemsföretag. Skulle en styrelsemedlem byta arbetsgivare 
under pågående mandatperiod kan ledamoten sitta kvar på sin styrelsepost 
under följande förutsättning: 
 

- Ledamoten har påbörjat en anställning hos ett företag som redan är 
medlem i PTC/User Sweden 

- Om företaget inte är medlem i PTC/User Sweden sedan tidigare men blir 
medlem i PTC/User Sweden i samband med att ledamoten startar sin 
anställning  

- Samt att företaget som ledamoten påbörjat sin anställning hos inte har 
någon annan ledamot representerad i styrelsen under samma 
mandatperiod 

 
Skulle ordföranden avgå under pågående mandatperiod skall denne ersättas av 
vice ordföranden samt ny vice ordförande utses bland övriga styrelseledamöter 
och suppleanter.  
Skulle annan styrelseledamot avgå skall ordföranden bland suppleanterna utse 
en ersättare intill nästa årsmöte.  
Den så utsedde deltar därefter i styrelsearbetet som ordinarie ledamot. 

 
b) Revisorer 

Årsmötet väljer för tiden intill nästkommande årsmöte två revisorer och en 
revisorssuppleant.  
Revisorsuppdragen är personliga och medlemmar med fullt medlemskap är 
valbara till uppdragen med följande undantag: 

- Medlem med styrelseuppdrag får ej utses 
- Endast en revisor får utses från varje företag 
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Revisorerna skall löpande granska styrelsens arbete och till årsmötet avge en 
gemensamt undertecknad granskningsrapport. 

 
c) Styrelsemöten 

Styrelsemöten ska hållas minst två (2) gånger per år efter kallelse från 
ordföranden.  
Representanter för PTC och deras distributörer kan efter styrelsens 
medgivande inbjudas att delta i styrelsemöte, dock utan rösträtt.  
Övriga röstberättigade medlemmar, som anmält en fråga till styrelsen, skall 
inbjudas till mötet. 
 
Styrelsesuppleanter kallas till samtliga styrelsemöten.  
Styrelsesuppleant har dock rösträtt endast i den mån han ersätter ordinarie 
ledamot. 
 
Styrelsen är beslutför då minst fyra (4) ledamöter, inklusive antingen 
ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.  
Beslut i styrelsen tas med enkel majoritet, varvid ordföranden har utslagsröst.  
Beslut i frågor som ej regleras av stadgarna skall godkännas vid föreningsmöte.  
Medlemmar är berättigade att ta del av styrelsens beslut. 
 

d) Styrelseledamöters uppgifter 
- Ordföranden leder styrelsens arbete och svarar därutöver för kallelser till 

styrelsemöten och föreningsmöten. 
- Vice ordföranden ersätter ordföranden vid förfall för denne samt ansvarar 

för organisation av styrelsemöten och föreningsmöten. 
- Kassören ansvarar för PTC/User Swedens bokföring och tillgångar samt 

ansvarar dessutom för PTC/User Swedens medlemsregister. 
- Sekreteraren ansvarar för att styrelsemöten och föreningsmöten 

protokollförs och dessa protokoll arkiveras samt i lämplig form delges 
medlemmarna. 

- Tekniksamordnaren ansvarar för samordning av medlemmarnas 
tekniska frågor och önskemål beträffande PTCs produkter samt för 
kontakter i sådana frågor mellan PTC/User Sweden och PTC.  
 

e) Kommittéer 
Styrelsen kan tillsätta kommittéer då så bedöms erforderligt för att lösa 
uppgifter av engångskaraktär.  
Kommitténs ordförande rapporterar till styrelsen. 

 
f) Valberedning 

Den av årsmötet utsedda valberedningen skall föreslå kandidater till valen på 
årsmötet. 
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§7 FÖRENINGSMÖTEN 

 
a) Årsmöte 

PTC/User Sweden skall företrädesvis under tredje kvartalet varje år avhålla ett 
årsmöte på tid och plats som avgörs av styrelsen. 
Årsmötet är PTC/User Swedens högsta beslutande organ och kan besluta i alla 
frågor som rör PTC/User Sweden.  
Kallelse till årsmöte skall utgå skriftligt till samtliga medlemmar minst 30 dagar i 
förväg. 
 
Motioner till årsmötet skall inlämnas skriftligen till styrelsen minst 30 dagar före 
årsmötet. 
 
Följande frågor skall förekomma vid årsmöte: 

1) Mötets öppnande 
2) Förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd 
3) Val av justeringsmän 
4) Frågan om årsmötet utlysande och behörighet 
5) Styrelsens årsberättelse inkluderande redogörelse för  

föreningens ekonomi 
6) Revisorernas rapport 
7) Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 
8) Val av ordförande på 1 år 
9) Val av styrelseledamöter på 2 år 
10)  Val av styrelsesuppleanter på 1 år 
11)  Val av två revisorer och en revisorssuppleant på 1 år 
12)  Val av valberedning på 1 år 
13)  Beslut om medlemsavgifter 
14)  Behandling av motioner 
15)  Övriga frågor 
16)  Mötets avslutande 
 

b) Medlemsmöten 
Då styrelsen eller minst 15% av antalet röstberättigade medlemmar så önskar 
skall styrelsen kalla till medlemsmöte.  
Kallelse till medlemsmöte skall utgå skriftligt till samtliga medlemmar minst 30 
dagar i förväg och åtföljas av en specificerad dagordning.  
På medlemsmöte får beslut som rör PTC/User Swedens verksamhet fattas 
endast i de frågor som klart specificerats på denna dagordning. 
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c) Rösträtt och beslutsordning 
Fullt medlemskap berättigar till två deltagarplatser och en röst vid 
föreningsmöten.  
Stödmedlemmar har en deltagarplats men ej rösträtt. 
 
Medlemmar har därutöver rätt att mot av styrelsen fastställd avgift närvara med 
fler delegater vid föreningsmöten, dock utan rösträtt för dessa. 
 
Föreningsmöten är beslutsmässiga om minst 20 % av antalet röstberättigade 
medlemmar finns representerade direkt eller genom ombud.  
Ombud skall vara annan röstberättigad medlem.  
Inget ombud får representera mer än tre röster inkl den egna. 
 
Vid föreningsmöten fattas beslut med enkel majoritet. Ordföranden har 
utslagsröst i alla frågor utom då: 

- Personval, som skall ske med sluten omröstning om någon så begär . 
- Frågor om stadgeändring och PTC/User Swedens upphörande, som sker 

med 2/3 majoritet. 
 

 
§8 STADGEÄNDRING 

Ändring av dessa stadgar fattas av två föreningsmöten med minst fyra (4)  
och högst 24 månaders mellanrum.  
Förslaget till ändrad lydelse skall bifogas till kallelsen för varje möte. 

 
 
§9 UPPLÖSNING 

PTC/User Sweden upplöses efter beslut på ett föreningsmöte, där denna fråga 
specificerats på dagordningen.  
I samband därmed beslutar föreningsmötet även hur det skall förfaras med 
PTC/User Swedens tillgångar. 

 
 
 

Styrelsen för PTC/User önskar således att propositionen om stadgeändring för att 
underlätta styrelsearbetet genom att minska risken för att alla styrelseledamöter byts 
ut vid samma tillfälle samt justeringar som gjorts för att stadgarna ska vara ”up to date” 
bifalles med motiveringen att stadgeändringen kommer att underlätta framtida 
styrelsearbete samt undvika vakanser i styrelsen. 
 
PTC/User Sweden 
Styrelsen 
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Jämförelse mellan Proposition 2-2007 - Förslag Stadgar PTC 
User Sweden och befintliga stadgar för PTC/User SWEDEN 
 
 
 
§1 FÖRENINGENS FIRMA 

Föreningens firma är PTC/User Sweden.  
Dess postadress ska vara ordförandens företagsadress. 
Dess firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig samt av övriga 
ordinarie styrelseledamöter, två i förening.  
PTC/User Swedens verksamhetsår utgörs av kalenderår. 

 
§2 DEFINITIONER 
 Definitioner är uppdaterade.  
 Generellt är föreningen utbytt mot PTC/User Sweden i de nya stagarna. 

Formuleringen PTC, PTS och Distributörer är generellt utbytt mot PTC och 
deras distributörer. 

 
§3 PTC/USER SWEDENS SYFTE 

Pro är utbytt mot PTCs produkter. 
I stycket ”Skapa ett forum för samverkan med liknande föreningar, 
användargrupper etc. för CAX- och PLM-produkter såväl i Sverige som 
utomlands” var formuleingen ”CAX- och PLM-produkter” ”CAD/CAM-program”. 

 
§4 MEDLEMSKAP 

Inga ändringar. 
 

§5 MEDLEMSAVGIFTER 
Inga ändringar. 

 
§6 FUNKTIONÄRER 

Hela stycket avseende styrelseledamöter är omformulerat. Proposition 1 från 
2007 är infogad. 

a) Styrelseledamöter 
Styrelsen skall bestå av ordförande och fem till åtta ledamöter: 

- Vice ordförande 
- Kassör 
- Sekreterare 
- Tekniksamordnare 
- en till fyra övriga ledamöter 

Val till styrelsen sker vid årsmötet.  
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Ordföranden väljs på ett år, övriga styrelseledamöter väljs på två år.  
Mandattiden för ledamöterna skall fördelas så att minst två ledamöter behåller 
sin plats i styrelsen efter årsmötet. För att åstadkomma detta skall årsmötet vid 
behov göra fyllnadsval på någon eller flera av ledamöterna på ett år. Utöver 
ordinarie styrelseledamöter väljs högst fyra suppleanter till styrelsen. 
Suppleanterna väljs på ett år. 
Styrelsen konstituerar sig själv efter årsmötet.  
 
Styrelseuppdragen är personliga och samtliga medlemmar är valbara till 
styrelsen med följande undantag: 

- Företag med flera medlemmar får ha endast en representant i styrelsen. 
- Stödjande medlemmar är ej valbara 

 
Ingen medlem får inneha samma styrelsefunktion mer än tre år. 
Styrelseuppdraget förutsätter att ledamoten under hela mandatperioden 
representerar ett medlemsföretag. Skulle en styrelsemedlem byta arbetsgivare 
under pågående mandatperiod kan ledamoten sitta kvar på sin styrelsepost 
under följande förutsättning: 
 

- Ledamoten har påbörjat en anställning hos ett företag som redan är 
medlem i PTC/User Sweden 

- Om företaget inte är medlem i PTC/User Sweden sedan tidigare men blir 
medlem i PTC/User Sweden i samband med att ledamoten startar sin 
anställning  

- Samt att företaget som ledamoten påbörjat sin anställning hos inte har 
någon annan ledamot representerad i styrelsen under samma 
mandatperiod 

 
Skulle ordföranden avgå under pågående mandatperiod skall denne ersättas av 
vice ordföranden samt ny vice ordförande utses bland övriga styrelseledamöter 
och suppleanter.  
Skulle annan styrelseledamot avgå skall ordföranden bland suppleanterna utse 
en ersättare intill nästa årsmöte.  
Den så utsedde deltar därefter i styrelsearbetet som ordinarie ledamot. 

 
d) Styrelseledamöters uppgifter 

Stycket om att Tekniksamordnaren ska ansvara för att underhålla ett 
register över medlemmarnas hård- och mjukvara är borttaget. 
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§7 FÖRENINGSMÖTEN 

a) Årsmöte 
8. Val av ordförande på 1 år 
9. Val av styrelseledamöter på 2 år 
10.  Val av styrelsesuppleanter på 1 år 
 
Var tidigare: 
- Val av ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter. 

 
§8 STADGEÄNDRING 

Inga ändringar. 
 
§9 UPPLÖSNING 

Inga ändringar. 
 
 

 
 


