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INTERNATIONELLA 
HANDELSKAMMARENS  
SVENSKA NATIONALKOMMITTÉ 
Utfärdade 1921, med ändringar 
1928, 1931, 1944, 1952, 1971, 1972 
och 1977 
 
§ 1 Ändamål 

I syfte att hos den Internationella 
Handelskammaren bevaka svenska 
intressen är dess svenska med-
lemmar sammanslutna i ett gemen-
samt organ, nedan benämnt 
Nationalkommittén. Densamma kan 
även i övrigt handlägga interna-
tionella frågor, som berör det 
svenska näringslivet. 

§ 2 Nationalkommitténs  
sammansättning 

Medlemmar i Nationalkommittén är 
till Internationella Handelskam-
maren anslutna svenska närings-
livsorganisationer, företag eller 
enskilda näringsidkare. 

§ 3 Kommitténs sammanträden 

Kommittén håller ordinarie sam-
manträde varje år före utgången av 
april månad och dessutom extra 
sammanträde när omständigheterna 
påkallar. 

Vid det ordinarie sammanträdet 
förekommer följande ärenden: 

a) årsberättelse av det arbets-
utskott, som har att mellan sam-
manträdena handha Kommitténs 
angelägenheter; 

b) revisorernas berättelse över 
arbetsutskottets förvaltning 
under föregående kalenderår 
samt fråga om ansvarsfrihet; 

c) val av ordförande i Kommittén, 
tillika i arbetsutskottet, samt av 
ledamöter i arbetsutskottet till 
det antal, som stadgas i § 5. 

d) Val av två revisorer, av vilka 
minst en skall vara auktoriserad, 
för granskning av arbetsutskot-
tets förvaltning under löpande 
kalenderår, ävensom av två 
suppleanter för dessa, varvid för 
auktoriserad revisor utses annan 
auktoriserad revisor; 

e) val av svenska ledamöter i den 
Internationella Handelskamma-
rens Råd (Council), ävensom av 
suppleanter för dessa; 

f) Fastställande av årsavgift, jämte 
serviceersättning, efter förslag 
från arbetsutskottet, vilket såvitt 
angår serviceersättningen, sam-
rått med styrelsen för Svenska 
ICC-kommitténs Serviceaktie-
bolag; 

g) Övriga frågor, som från arbets-
utskottet eller ledamot av Kom-
mittén hänskjuts till Kommitténs 
prövning eller avgörande. 

§ 4 Omröstning inom Kommittén 

Omröstning inom Kommittén sker 
öppet. Varje medlem äger en röst. 
Vid lika röstetal gäller den mening, 
som ordföranden biträder. Val för-
rättas med slutna sedlar, om 
yrkande därom framställes, och 
skiljer lotten vid lika röstetal. 

§ 5 Arbetsutskottets  
sammansättning 

Kommitténs löpande angelägen-
heter handhas av ett arbetsutskott. 
Självskrivna ledamöter av det-
samma är de svenska ledamöterna i 
den Internationella Handelskam-
marens Råd, svenska ordförande 
inom den Internationella Handels-
kammarens kommissioner, även-
som ordföranden och sekreteraren i 
Svenska Handelskammarförbundet. 
I övrigt består utskottet av dels 
verkställande direktörerna i vissa 
organisationer, som är medlemmar 
av Kommittén, och vilka bestäms 
vid årsmöte varje år, dels och yt-
terligare högst tolv ledamöter, 

valda av Kommittén för ett år. Ut-
skottet utser inom sig vice ord-
förande och kassaförvaltare samt 
anställer generalsekreterare och i 
övrigt erforderlig personal. 

§ 6 Arbetsutskottets uppgifter 

Arbetsutskottet prövar ansökningar 
om inträde i den Internationella 
Handelskammaren från näringslivs-
organisationer, företag eller enskilda 
näringsidkare, vilka kan upptagas 
såsom medlemmar. Om en ansökan 
tillstyrkes framläggs den i Kommit-
téns namn inför den Internationella 
Handelskammarens Råd. Bifaller 
Rådet ansökan, har utskottet att till-
se, att den nye medlemmen fullgör 
sina skyldigheter även till den 
Svenska Nationalkommittén och får 
tillfälle att bli representerad i Kom-
mittén. 

Arbetsutskottet kallar Kommittén till 
sammanträde och förbereder till 
densamma hänskjutna ärenden. 

I övrigt har utskottet att söka till-
varataga de svenska medlemmar-
nas intressen i den Internationella 
Handelskammaren och att beakta 
de internationella frågor, som är av 
betydelse för det svenska närings-
livet. 

§ 7 Arbetsutskottets 
beslutmässighet 

Arbetsutskottet är beslutmässigt, då 
minst sju ledamöter är närvarande. 
För fattande av beslut erfordras, att 
minst fyra ledamöter är ense om 
beslutet. 

§ 8 Avgifter 

Kostnaderna för Kommitténs verk-
samhet, däri inräknat den Svenska 
Nationalkommitténs årliga avgift till 
Internationella Handelskammaren 
bestrides genom att de svenska 
medlemmarna av Internationella 
Handelskammaren erlägger dels 
årsavgift till den Svenska National-
kommittén, dels serviceersättning till 
Svenska ICC-kommitténs Service-
aktiebolag. 

Vederbörliga avgifter erläggs även 
för år under vilket anmälan om ut-
träde göres. 

Organisationsmedlems årsavgift, 
jämte serviceersättning, fastställs till 
visst belopp för varje organisation. 
Handelskamrarna i Sverige räknas 
därvid som en enhet varvid fördel-
ningen dem emellan sker efter 
grunder som Svenska Handelskam-
marförbundet fastställer. 

Företagsmedlemmars årsavgift, 
jämte serviceersättning utgår 

a) för aktiebolag, enligt av Kom-
mittén fastställda grunder, i för-
hållande till vid kalenderårets 
ingång inregistrerat totalt aktie-
kapital, 

b) för annan medlem enligt särskilt 
träffad överenskommelse, att 
godkännas av arbetsutskottet. 

§ 9 Stadgeändring 

Förslag om ändring i dessa stadgar 
må endast väckas av ledamot i 
Kommittén och skall ingivas till 
arbetsutskottet som med eget ytt-
rande framlägger förslaget för Kom-
mittén. Beslut vare ej giltigt, förrän 
det fattats av Kommittén å två på 
varandra följande sammanträden, 
därav ett ordinarie, samt å det sist 
hållna sammanträdet biträtts av 
minst två tredjedelar av de rös-
tande. 
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