Stadgar antagna 2004-01-21
Reviderade vid årsmöte 2010-03-10
Reviderade vid årsmöte 2011-02-02
Reviderade vid årsmöte 2012-02-08
Reviderade vid årsmöte 2014-03-11
Reviderade vid årsmöte 2017-02-08

§ 1 Föreningens namn.
Föreningens namn är Svenska Science Centers, SSC.
§ 2 Föreningens syfte och ändamål
Föreningen är en ideell, obunden branschorganisation för svenska science centers som verkar
för att stimulera intresse för naturvetenskap, teknik, matematik och entreprenörskap hos barn,
ungdomar och allmänhet.
Föreningen har till ändamål är att främja medlemmarnas intressen i för branschen angelägna
frågor
•   att verka för att stärka branschen genom att arbeta för en stark och uthållig finansiering
•   att verka för att positionera och profilera branschen
•   att företräda medlemmarna gentemot politiska organ, myndigheter, företag, organisationer
och andra parter
•   att verka för samarbete mellan svenska science centers
§ 3 Medlemskap
Till medlem i föreningen kan antas varje svensk institution som bedriver en verksamhet som
inryms inom följande kriterier:
•   Ha en permanent anläggning med verksamhet året om, med egen personal och
driftsbudget
•   Erbjuda interaktiva utställningar och metoder
•   Ha en pedagogisk plattform som utgår från det entreprenöriella lärandet
•   Erbjuda ämnesövergripande program för skola, förskola och allmänhet
•   Skapa tvärvetenskapliga upplevelser med fokus på naturvetenskap, teknik och
matematik
•   Bedriva kompetensutveckling för pedagoger inom skola och förskola
•   Ha väsentlig del av verksamheten som vänder sig till allmänheten
•   Vila på vetenskaplig grund
•   Vara öppet forum för aktuell debatt och vetenskapsdialog
•   Arbeta med hållbar samhällsutveckling, med fokus på integration, miljö och mångfald
•   Arbeta med framtida kompetensförsörjning och breddad rekrytering
•   Samarbeta med omgivande samhällsaktörer
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Inträde i föreningen bestäms av årsmötet efter beredning av styrelsen och föreningens
arbetsgrupp för medlemsfrågor. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligt till styrelsen
minst sex månader före årsmöte.
Medlem förbinder sig att betala avgift som beslutats av årsmötet och att vara lojala med och
följa beslut som fattats av årsmöte och styrelse.
Utträde meddelas skriftligt till styrelsen senast 1 juli inför kommande verksamhetsår.
Medlem som bryter mot stadgar, gemensamma beslut eller uppenbarligen skadar föreningen
kan uteslutas efter styrelsebeslut.
§ 4 Organisation
Högsta beslutade organ är årsmötet.
Extra föreningsstämma skall hållas om styrelsen anser det behövas eller när minst 50% av
medlemmar så begär.
Medlemmarna representeras av verksamhetschefer.
Årsmötet utser en styrelse som består av tre representanter som väljs på två år från tre av
medlemmarna. Årsmötet fastställer också verksamhetsplan, årsavgift samt budget.
Styrelsen bör representera science center av olika storlek och olika delar av landet.
Styrelsen som utgör föreningens verkställande organ och företräder föreningen utåt, utgörs av
ordförande och två ledamöter.
Styrelseledamöter föreslås av valberedningen, vars ledamöter väljs på två år. För kontinuitet är
det önskvärt att avgående styrelseledamot fortsätter en period i valberedningen.
Styrelseledamöter inklusive ordförande väljs på två år. Omval kan göras med maximalt en
mandatperiod. Styrelsen konstituerar sig vid första styrelsemötet för mandatperioden.
Styrelsen kontrakterar VD som ansvarar för kansli och genomförande av beslutade aktiviteter.
VD är föredragande och sekreterare vid styrelsemöten.
Firma tecknas av styrelseledamöter och VD, två i förening.
Alla styrelsemöten skall protokollföras.
Varje medlem i föreningen står för sina egna kostnader i samband med föreningsmöten.
§ 6 Verksamhetsår
Verksamhetsår är kalenderår.
§ 7 Beslut
Beslut på årsmöte får endast fattas i frågor som angivits i dagordning som ankommit till
deltagarna senast 10 dagar före mötet. Beslut om stadgeändring fattas på ordinarie årsmöte.
Vid alla beslut bör enighet eftersträvas. Majoritet på minst 75% av medlemmarna krävs för att
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ett förslag skall bifallas.
§ 8 Årsmöte
Årsmötet skall hållas inom årets första halvår. Kallelse skall sändas ut senast 10 dagar före
mötet. Den som önskar ta upp ett ärende på årsmötet skall anmäla detta till styrelsen senast 1
månad före årsmötet.
Vid årsmötet innehar varje medlem en röst. Frånvarande medlem får ge fullmakt till
ordföranden i beslutsfrågor. Minst 50% av medlemmarna skall vara närvarande för att årsmötet
skall kunna genomföras.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
• fråga om årsmötet är utlyst i rätt ordning
• verksamhetsberättelse
• bokslut
• revisionsberättelse
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• fastställande av ev. medlemsavgift
• val av ordförande och ledamöter
• val av två revisorer
• val av valberedning bestående av två personer
• beslut om nya medlemmar
• beslut om kommande års verksamhet
• beslut om avgifter och budget för kommande år
• anmälda ärenden
§ 9 Partnerorganisation
För organisationer och företag som verkar inom samma arbetsfält som medlemmarna men
som inte är berättigade till medlemskap är det möjligt att bli partnerorganisation.
Partnerorganisationer ska stödja science centerverksamheten, värdesätta informationsutbyte,
diskussion och utveckling inom det gemensamma fältet och vara relevanta för samverkan i
projekt och andra aktiviteter. Partnerskapet beslutas av styrelsen och formuleras i avtal.
Årsavgift fastställs av årsmötet. Vid inträde under pågående kalenderår erläggs avgift
motsvarande årets kvarvarande månader.
§ 10 Upphörande
Beslut om föreningens upphörande ska fattas på två efter varandra följande möten med minst
sex månaders mellanrum, varav det ena är årsmötet.
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