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STADGAR
för Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter, ESK antagna vid föreningens
bildande 1989-09-01 och reviderade vid årsmöten 1989, 1994, 1998, 2000, 2001,
2002, 2003, 2010, 2011 och 2015.

§ 1 Föreningens ändamål och verksamhet
Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter, ESK är en yrkesförening som
verkar för
• främjande och utveckling av yrkesroll och kompetens inom området
chefsrekrytering genom executive search
• ökad medvetenhet om yrkesetiska frågor
• ökad kunskap om och respekt för executive search som metodik.
§ 2 Medlemskap
A) Medlemskap och auktorisation
Medlemskap och auktorisation må av styrelsen beviljas enskild konsult som i
huvudsak arbetar med chefsrekrytering genom executive search till
företagsledande eller strategiskt viktiga befattningar och som
a) har relevant akademisk utbildning eller mångårig chefserfarenhet från
befattning inom företags eller organisations ledningsgrupp
b) har minst fem års yrkeserfarenhet, varav minst tre år som välrenommerad
uppdragsansvarig konsult inom executive search
c) har deltagit i ESK:s etikutbildning
d) förbinder sig att genom gå fortbildning enligt styrelsens bestämmande vid ett
tillfälle vartannat år
e) skriftligen förbinder sig att följa föreningens stadgar samt normer för god
yrkesetik.
Med executive search avses chefsrekrytering genom strukturerad arbetsmetodik,
riktad sökning och noggrant urval av personer som uppfyller kraven för viss
befattning.
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Med företagsledande befattningar avses styrelseordförande, styrelseledamot, VD
eller motsvarande, såsom divisionschef, affärsområdeschef etc. samt
befattningshavare som är direktrapporterande till dessa.
Med strategiskt viktiga befattningar avses sådana som utan att ha ledaransvar är
av särskild betydelse för uppdragsgivaren.
Ansökan om medlemskap och auktorisation prövas av styrelsen efter beredning av
föreningens oberoende Etikråd. Till ansökan skall fogas en anonym
uppdragsförteckning för de senaste 18 månaderna som utvisar att den sökande i
huvudsak har arbetat med företagsledande eller strategiskt viktiga befattningar
enligt definitioner i denna paragraf, ett fullständigt CV samt de övriga handlingar
som den sökande önskar åberopa med hänsyn till bestämmelserna i denna
paragraf. Eventuella referenser till medlemmar i ESK skall också anges i ansökan.
Därutöver skall, för Etikrådets beredning, till ansökan fogas minst tre referenser
från konsultens uppdragsgivare. Sökanden skall dessutom vara beredd att ge
ytterligare referenser.
B) Medlemskap utan auktorisation
Den som lämnar yrkesaktivt liv och som gjort betydelsefulla insatser till främjande
av föreningens syften genom aktiva insatser i föreningen eller på annat sätt, kan på
styrelsens förslag och rekommendation väljas till hedersmedlem av årsmötet.
Hedersmedlem erlägger ej medlems- eller årsavgifter.
Medlem som inte längre är aktiv inom chefsrekrytering och dessutom lämnat sitt
yrkesverksamma liv kan av styrelsen beviljas fortsatt medlemskap som senior
medlem och betalar därvid endast medlemsavgift.
Heders- och seniormedlemmar äger rätt att deltaga i samtliga ESK-aktiviteter,
såsom årsmöten och seminarier och erhåller samma information som auktoriserade
medlemmar men får inte använda sig av uttrycket Auktoriserad av ESK.
§ 3 Årsavgift
Årsavgiften, som består av medlemsavgift och administrativ avgift, fastställs av
höstmötet för nästkommande verksamhetsår.
Årsavgiften skall betalas senast den 31 januari.
§ 4 Utträde ur föreningen
Medlem som ej önskar tillhöra föreningen skall skriftligen meddela styrelsen
detta. Styrelsen skall bevilja sådan ansökan om utträde.
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Vid utträde ur föreningen kan medlem ej göra anspråk på återbetalning av redan
inbetald årsavgift.
§ 5 Uteslutning ur föreningen
Medlem som ej uppfyller kraven för medlemskap och auktorisation enligt § 2 kan
efter utredning uteslutas. Sådan uteslutning beslutas av styrelsen och kan ej
överklagas. Styrelsen kan också besluta att medlem som ej betalt årsavgift till
föreningen skall uteslutas. Vid uteslutning upphör auktorisationen.
Vid uteslutning ur föreningen kan medlem ej göra anspråk på återbetalning av
redan inbetald årsavgift.
§ 6 Disciplinärt ingripande
Medlem, som motarbetar föreningens syften, bryter mot dess stadgar eller på annat
sätt uppträder så att föreningen eller yrkeskårens anseende skadas, kan tilldelas
varning genom beslut av styrelsen. Innan sådan varning sker, skall utredning ha
verkställts av styrelsen och samråd med Etikrådet ägt rum samt medlemmen ha
beretts tillfälle att förklara sig. Är förseelsen av allvarlig art kan medlemmen
uteslutas ur föreningen.
För beslut om uteslutning eller varning fordras att styrelsens ledamöter enhälligt
röstar för sådan åtgärd. Styrelsens beslut om disciplinär åtgärd skall med
motivering delges den felande som skall beredas tillfälle att yttra sig.
Beslut om uteslutning skall delges föreningens medlemmar.
Utesluten medlem kan endast om särskilda skäl föreligger förvärva nytt
medlemskap och ny auktorisation.
§ 7 Etikråd
Etikrådet har följande uppgifter:
a) att vara rådgivande till föreningens styrelse när det gäller utformningen
och efterlevnaden av föreningens stadgar och normer för god yrkesetik
b) att vara styrelsens beredningsorgan vid antagning och auktorisation av nya
medlemmar
c) att vara ett stöd för medlemmarna när det gäller tolkningen av föreningens
normer för god yrkesetik
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d) att vara en kontakt för kandidater, kunder, press och allmänhet rörande
föreningens normer för god yrkesetik samt god sed i branschen.
Etikrådet skall på uppdrag av styrelsen eller på eget initiativ utreda ifrågasatta
avvikelser från föreningens normer för god yrkesetik samt när så erfordras
rekommendera styrelsen att vidta åtgärder enligt § 6.
Etikrådet arbetar konfidentiellt och offentliggör icke pågående utredningar och
föreslagna disciplinära åtgärder.
Etikrådet består av ordförande och två ledamöter. Samtliga väljs av årsmötet eller
av ett extra årsmöte på två år bland externa personer som icke är yrkesverksamma
som searchkonsulter.
Etikrådet sammanträder då föreningens styrelse påkallar det, eller på initiativ av
rådets ordförande eller av de två övriga ledamöterna tillsammans. Etikrådet skall
alltid inbjudas till ESKs årsmöten och föreningsmöten.
§ 8 Föreningens organisation
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Vid höstmötet fattas dock vissa
beslut (se § 12). Alla medlemmar äger rätt att deltaga i årsmötet och höstmötet och
har därvid en röst.
Styrelsen, som utses av årsmötet, leder föreningens verksamhet och svarar för
föreningens aktiviteter efter de riktlinjer som fastställts av årsmöten eller
medlemsmöten.
• Styrelsen svarar för föreningens ekonomiska förvaltning.
• Styrelsen handlägger frågor om medlemskap och auktorisation. Ansökan därom
prövas av styrelsen efter beredning av Etikrådet.
• Styrelsen svarar för kontakterna med Etikrådet.
• Styrelsen svarar för kontakter med myndigheter och
arbetsmarknadsorgan etc., när så är erforderligt.
• Styrelsen svarar för kontakterna med AESC och andra liknande organisationer.
• Styrelsen utser de representanter som på föreningens vägnar skall deltaga i
paneldiskussioner, hålla föredrag etc.
• Styrelsen svarar för föreningens kontakter med massmedia.
• Styrelsen skall utse en webbansvarig.
§ 9 Årsmöte
Årsmöte hålls årligen före utgången av april månad på dag och plats som bestäms
av styrelsen. Kallelse utsänds senast en månad före årsmötet.
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Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Godkännande av dagordningen
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Val av två justeringsmän
4. Justering av röstlängden
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
7. Revisionsberättelse
8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
9. Behandling av från styrelsen framlagda förslag
10. Behandling av framlagda motioner. Motioner skall vara styrelsen tillhanda
senast en månad före årsmötet.
11. Val bland föreningens medlemmar av:
a) ordförande för föreningen tillika ordförande i styrelsen för en tid av två
år,
b) fyra ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år,
c) en suppleant i styrelsen för en tid av två år,
d) en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
e) två ordinarie ledamöter och en suppleant i valberedningen för en tid av
ett år
12. Val av ordförande och ledamöter i Etikrådet enligt § 7
Den som blivit vald till ordinarie ledamot i styrelsen under två mandatperioder skall
därefter frånträda sitt uppdrag under minst en mandatperiod.
Val sker med slutna sedlar om någon medlem så begär. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst utom vid val av funktionärer, då lottning sker.
Alla frågor avgörs med enkel röstövervikt utom i stadgeärenden och fråga om
föreningens upplösning, då 3/4 majoritet enligt röstlängden fordras.
§ 10 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls då styrelsen finner skäl därtill eller då minst 1/3 av de vid
senaste föregående årsmöte registrerade antal medlemmar så yrkar. Kallelse med
föredragningslisa utsänds senast en månad före mötet.
§ 11 Styrelsen och firmateckning
Styrelsen är beslutsmässig om minst 3/5 av ledamöterna är närvarande.
Föreningens firma tecknas av de som styrelsen därtill förordnar.
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§ 12 Höstmöte
Vid det årligen förekommande höstmötet skall styrelsen, för höstmötets
godkännande, presentera en verksamhetsplan och budget, inklusive förslag till
årsavgift, för kommande verksamhetsår.
§ 13 Verksamhetsår
Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december. Verksamhetsberättelse
och ekonomisk redogörelse skall senast en månad före årsmötet tillställas
revisorerna.
§ 14 Revision
Föreningens förvaltning och räkenskaper granskas av vid årsmötet valda revisorer.
Dessa skall till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast sju dagar före
årsmötet.
§ 15 Valberedning
Valberedningen, som består två ordinarie ledamöter och en suppleant, skall till
årsmötet framlägga förslag på kandidater till ordförande, styrelseledamöter,
revisorer och revisorssuppleant samt till ordförande och ledamöter i Etikrådet.
Valberedningen må även framlägga förslag till styrelsen om val av hedersmedlem.
§ 16 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut på föreningens årsmöte alternativt
extra årsmöte. I kallelsen till årsmötet skall anges att förslag till stadgeändring
kommer att behandlas.
För beslut om stadgeändring krävs att minst 3/4 av de närvarande medlemmarna
röstar för stadgeändring.
§ 17 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan fattas vid två på varandra följande ordinarie
årsmöten. I kallelsen till årsmötet anges att förslag till föreningens upplösning skall
behandlas.
För beslut om föreningens upplösning krävs att minst 3/4 av de närvarande
medlemmarna röstar för förslaget.
Årsmöte, som slutgiltigt upplöser föreningen, beslutar även om disposition av dess
egendom.

