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Att representera och vara en röst för svenska kluster i nationella
och internationella sammanhang 

Samarbete och kunskapsutbyte på nationell nivå mellan
klusterorganisationer i Sverige 

Samarbete och kunskapsutbyte mellan svenska och internationella
klusterorganisationer 

Att öka svenska klusterorganisationers kapacitet och effektivitet 

Att stötta bildandet av nya svenska klusterorganisationer 

Nätverkande och matchmaking mellan klusters medlemmar både
nationellt och internationellt 

Clusters of Sweden är
en samverkansplattform
för klusterorganisationer
i Sverige.

Föreningens uppdrag är
att verka för:

Bakgrund och
inriktning



Medlemmen ska ha egna medlemmar från både näringsliv, akademi
och offentlig sektor. 
Medlemmens årliga omsättning ska överstiga 1 000 000 kr. 
Medlemmen ska ha personalresurser motsvarande minst en (1)
årsarbetstid, alternativt att denna tillförs Medlemmen t ex i form av in
kind-resurser från dess medlemmar. 
Medlemmen ska i övrigt uppfylla kriterierna för Cluster Excellence
Label enligt European Secretariat for Cluster Analysis. 
Medlemmen ska ha minst 30 egna medlemmar. 
Medlemmen ska bedriva systematiska utvecklings- och
innovationsaktiviteter med sina egna medlemmar. 
Med egna medlemmar avses medlemmar, partners eller andra
samverkansaktörer i klustret. 

Föreningen är öppen för
alla klusterorganisationer
som uppfyller följande
kriterier: 

Kriterier för
medlemskap



Om medlemskapet
Vem som kan ansöka
Juridisk person som bedriver verksamhet inom klusterutveckling kan ansöka om och få medlemskap, under förutsättning att sökanden uppfyller
de kriterier som beskrivs och kan förväntas bidra till den inriktning av verksamheten som Föreningen avser driva. 

När man kan ansöka
Ansökan om medlemskap i Föreningen kan göras när som helst under året. Ansökan skall vara skriftlig och skickas till styrelsen för Föreningen
(”Styrelsen”) eller till av Styrelsen utsett ombud som beviljar eller avslår medlemskap. För övrigt beslutar styrelsen för Föreningen om
ansökningsförfarande för medlemskap. Styrelsen har efter särskilt beslut rätt att godkänna medlemskap även för ansökningar som inte uppfyller
alla krav enligt ovan.

Medlemsförteckning
Föreningen skall hålla en medlemsförteckning över de medlemmar som Föreningen har. Medlemsförteckningen skall vid behov uppdateras och
skall stämmas av kontinuerligt.

Rättigheter som medlem
Medlem i Föreningen som fullgjort sina ekonomiska åtaganden gentemot Föreningen har rätten att: rösta på ordinarie föreningsstämma för
Clusters of Sweden (”Föreningsstämman”); att rösta på extra föreningsstämma för Clusters of Sweden (”Extrastämman”); delta i av Föreningen
organiserade aktiviteter som kräver frivilliga medlemsinsatser; få den service som Föreningen beslutar att tillhandahålla sina medlemmar.



Om medlemskapet
Medlemsavgifter
Föreningsstämman beslutar om storleken på den årliga medlemsavgiften och avgiften avser medlemskap i Föreningen ett (1) år för från och med
den månad medlemmen har gått med. Medlemskapet förnyas därefter med ett (1) år om inte medlemmen beviljats utträde. Medlemmar som är
registrerade i medlemsförteckningen skall faktureras den årliga medlemsavgiften senast en (1) månad före medlemmens årliga medlemskap
förnyas. Medlemsavgifter och andra avgifter, som beslutats på Föreningsstämman för Föreningen och som debiteras medlem, skall betalas inom
30 dagar från det att betalningsanmodan mottagits. År 2022 upppgår den årliga medlemsavgiften till SEK 1000.

Uppsägning av medlemskap 
Medlem som önskar avsluta sitt medlemskap i Föreningen skall, senast två (2) månader före förnyelse av medlemskap skicka en skriftlig
uppsägning till Styrelsen eller av Styrelsen utsett ombud som godkänner medlems uppsägning av medlemskap i Föreningen och skickar
bekräftelse på avslutat medlemskap tillsammans med krav om medlemmen har skulder till Föreningen. Uppgifter i medlemsregister om medlem
som sagt upp medlemskap i Föreningen skall raderas ur medlemsregistret senast två veckor efter det att Styrelsen har godkänt uppsägningen.

Övrigt
Föreningen förväntar sig att en medlem följer Föreningens stadgar och godtar beslut tagna av styrelsen och övriga beslutande organ i Föreningen. 
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