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1. Bakgrund
Föreningen SIMRA, Swedish Industrial Markets Research Association, bildades 1967.
Verksamheten har successivt breddats till diskussioner kring omvärldsutveckling med
tyngdpunkten på konjunktur- och strukturbedömning både nationellt och internationellt.
Därför har namnet SIMRA fått en bredare innebörd och akronymen står numera för
Swedish Interactive Markets Research Association. Till SIMRA lades Swedish Society of
Business Economists år 1981, för att markera den redan då breddade verksamheten.
Föreningens namn är SIMRA – Swedish Society of Business Economists, där förkortningen
SIMRA markerar SIMRAs historia.
2. Verksamhetsidé
SIMRAs ambition är att fungera som ett nätverk för att stärka medlemmarnas
professionella identitet och kompetensutveckling. Syftet med SIMRA är, att
analytiker i näringsliv, offentlig sektor, och i olika organisationer, såsom
myndigheter, banker, universitet och högskolor samt arbetsmarknadens parter
genom personliga kontakter och utbyte av information ska kunna utveckla sin
analys av konjunktur, struktur- och omvärldsförändringar. Det finns också
medlemmar som arbetar inom ett bredare spektrum av ekonomisk analys,
exempelvis utveckling av ekonomisk statistik.
3. SIMRAs medlemmar
Medlem kan person bli som är aktiv inom de i verksamhetsidén angivna områdena eller som
har ett intresse av att följa samhällsekonomiska frågor, som följer föreningens stadgar och
som betalar den årliga medlemsavgiften. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som bedöms
agera mot föreningens intresse. Styrelsens beslut kan överklagas till årsmötet som fattar det
slutliga avgörandet.
4. Verksamhetsformer
Förutom att utgöra ett forum för kontaktskapande, så bör seminarieformen med inbjudna
talare över något ämne inom ovan angivna områden vara en central del av SIMRAs
verksamhet.
Den globala ekonomiska utvecklingen innebär, att SIMRA skall hålla fortsatt aktiv kontakt
med internationella organisationer av samma inriktning som exempelvis amerikanska NABE
(National Association of Business Economics) och brittiska SBE (Society of Business
Economists). Därmed kan SIMRA, som ett led i sin verksamhetsidé, med fördel aktivt delta i
skapande av internationella nätverk.
Verksamhetsidén kan även omfatta olika slag av prognosverksamhet, som ekonomiska
utsikter baserade på enkäter, presentation av BNP-prognoser i anslutning till
branschgenomgångar, utveckling av ledande indikatorer och annan näraliggande
prognosverksamhet. Utöver de ovan nämnda verksamhetsformerna, kan styrelsen jämte
övriga medlemmar initiera och driva aktiviteter, som ligger inom verksamhetsidéns ram.

5. SIMRAs styrelse
SIMRA leds av en styrelse på företrädesvis 5 till 8 ledamöter, samt 0 till 3 suppleanter, som väljs
vid det årliga ordinarie årsmötet. Styrelsens ordförande väljs för sig och därefter väljs övriga
styrelseledamöter. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fördelar ledamöterna de olika
funktionerna utom ordförandeskapet mellan sig.
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande och kassör, var och en
för sig.
6. Styrelsens uppgift
Styrelsen leder det löpande arbetet, som planering av jämte kallelse till seminarier och övriga
aktiviteter inom verksamhetsområdet, samt svarar för ekonomisk redovisning jämte bokslut och
verksamhetsberättelse inför årsmötet. Styrelsen har även till uppgift att hålla medlemsregistret
aktuellt, samt att aktivt intressera personer för medlemskap i SIMRA och att uppdatera
föreningens hemsida på internet.
7. Revisorer och valnämnd
Årsmötet utser två revisorer jämte en revisorssuppleant med uppgift att granska föreningens
räkenskaper och utarbeta en revisionsberättelse inför kommande årsmöte.
Valnämnden skall bestå av tre ledamöter, varav två utses av årsmötet och en av styrelsen.
Valnämndens uppgift är att framlägga förslag till styrelse och revisorer.
En av årsmötet utsedd ledamot är sammankallande i valberedningen.
8. Årsmöte
På årsmötet skall styrelsens och revisorernas berättelser jämte ekonomiska redovisning för
verksamheten under föregående år presenteras och val av styrelsemedlemmar jämte revisorer
ske, samt valberedning utses.
Vid årsmötet fastställs verksamhetsårets budget och det kommande verksamhetsårets
medlemsavgift. Årsmöte hålls en gång per år, dock kan styrelsen, om anledning föreligger,
inkalla extra årsmöte.
Styrelsen svarar för, att medlemmarna kallas till årsmötet minst två veckor i förväg. Årsmötet
är beslutsmässigt om minst 20 medlemmar är närvarande eller, att antalet närvarande
tillsammans med skriftligt avgivna fullmakter uppgår till 20 stycken.
Varje medlem på årsmötet har en röst och kan dessutom genom fullmakt rösta för högst två av
SIMRAs icke närvarande medlemmar.
9. Övriga stadgar
SIMRAs medlemmar betalar årligen den av årsmötet fastställda medlemsavgiften. SIMRAs
verksamhetsår följer kalenderår.
Stadgeändringar kräver beslut på ordinarie årsmöte jämte ett efterföljande extra årsmöte och
kräver att minst två tredjedelar av mötesdeltagarna bifaller de föreslagna ändringarna.
SIMRA skall vara en opolitisk och gentemot andra föreningar fristående organisation. För
upplösande av SIMRA krävs godkännande med 2/3 majoritet vid två på varandra följande
årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte, och där minst hälften av medlemmarna är
representerade vid dessa möten. Vid mötena fastställs, hur SIMRAs tillgängliga medel skall
disponeras.

