
Stadgar  för PATA  Sweden Chapter 
 

§ 1 Föreningens namn  
Föreningens namn skall vara PATA  (Pacific Asian Travel Association). Eventuella ändringar av 
stadgar skall godtagas av föreningen på ordinarie eller extra föreningsstämma. 
 
§ 2 Ändamål och Verksamhet 
Föreningen har som ändamål att främja ett ökat resande till länderna inom PATA området.  
Föreningen skall skapa nätverk inom resebranschen för att underlätta produktion, marknadsföring och 
försäljning av resor till PATA området. 
Föreningen skall förmedla kunskap om PATA ländernas kultur, affärsliv och vardagsliv. 
Föreningen skall fullfölja de intentioner som PATA International fastslår i sina stadgar. 
 
§ 3 Styrelsens säte 
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm 
 
§ 4 Medlemskap 
Medlemskap i PATA Sweden Chapter är öppet för alla företag inom resebranschen i Sverige som 
arbetar aktivt med att marknadsföra och sälja resor till PATA området. Företaget skall ha haft ett års 
seriös verksamhet, om man ej är medlem av Pata International. 
 
Följande medlemskategorier finns: 
Full Member (Företagsmedlemskap)  -  med rösträtt på årsmöte. Denna kategori är öppen för 
företag som flygbolag, turistkontor, resebyråer, researrangörer, hotellkedjor och hotellrepresentanter, 
statliga representanter från PATA länder. 
Associate Member (företagsmedlemskap) – utan rösträtt på årsmöte. Denna kategori är öppen för 
reklambyråer, PR-firmor, media, utbildningsföretag, marknadsundersökningsföretag och andra 
föreningar med intresse av att förmedla kunskap om PATA regionen. 
Affiliated Member (individuellt medlemskap) – utan rösträtt på årsmöte. Denna kategori är öppen 
för samtliga anställda på företag som innehar ”Full Membership” eller ”Associate Membership”. Som 
individuell medlem har man rätt att deltaga i PATA aktiviteter. 
Honorary Member – utan rösträtt på årsmöte. Medlem som genom en speciell insats belönats med 
denna titel av styrelsen. 
 
Styrelsen godkänner nya företagsmedlemmar. Medlem som ej betalt sitt medlemskap per 30 april 
stryks ur medlemsregistret. 
 
§ 5 Medlemsavgifter 
Medlemsavgifterna skall revideras och fastslås på varje årsmöte.  
 
§ 6 Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår är kalenderår, dvs 0101 - 1231 
 
§ 7 Revisor 
På ordinarie stämma skall årligen väljas en revisor och en suppleant för tiden fram till slutet av nästa 
ordinarie stämma 
 
§ 8 Årsredovisning 
Styrelsen skall lämna årsredovisning till revisorn senast tre veckor före ordinarie stämma. 
 
§ 9 Ordinarie föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hålls före februari månads utgång. Kallelse till stämma skall ske per post, 
fax eller e-post och skickas ut senast fyra veckor före stämman. Andra meddelanden skickas på 
samma sätt. Revisor underrättas även fyra veckor före stämman. 
 
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: 
 

 Val av ordförande samt protokollförare 

 Godkännande av röstlängd 

 Val av justeringsmän 



 Fråga om stämman har blivit utlyst i behörig ordning 

 Fastställande av dagordning 

 Styrelsens årsredovisning 

 Revisionsberättelse 

 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt om årets vinst eller förlust 
enligt den fastställda balansräkningen 

 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

 Budget för kommande verksamhetsår 

 Val av styrelseledamöter 

 Val av revisor och suppleant 

 Aktiviteter under kommande verksamhetsår 

 Övriga ärenden 
 
§ 10 Extra föreningsstämma 
Extra föreningsstämma utlyses efter beslut i styrelsen på samma sätt som ordinarie föreningsstämma.  
 
§ 11 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 12 medlemmar, valda på årsmöte. Hälften av 
styrelsemedlemmarna skall väljas om vartannat år. Valperioden är 2 år. Då en nyvald medlem ersätter 
en avgående medlem, skall valperioden vara 1 år. Medlemmarnas bakgrund skall vara från så många 
delar av branschen som möjligt, dvs. styrelsen skall om möjligt ha representanter från flygbolag, 
turistkontor, researrangörer, resebyråer, hotellkedjor och kryssningsbolag. 
 
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör plus att det skall finnas 
styrelsemedlemmar ansvariga för utbildning/stipendier, marknadsföring, medlemskap, IT, press och 
olika aktiviteter som roadshows och mässor. Ordförande och vice ordförande skall vara från företag 
som är medlemmar i PATA International.  
 
Mandatperioden för styrelsemedlemmar bör ej vara mer än 3 perioder. 
 
För styrelsebeslut skall gälla att 50% av styrelsen skall vara närvarande. Ordförande har utslagsröst. 
 
§12 Firmateckning 
Föreningen tecknas av styrelseordförande och kassör var för sig 
 
§13 Regler för upplösning av PATA 
I händelse av upplösning av PATA skall ev. tillgångar tillfalla Svenska Resebranschens Barnfond. 
 
 
 
 


