STADGAR
för

BRANSCHFÖRENINGEN FÖR
LÖSULLSISOLERING
Antagna vid föreningens årsstämma den 2 april 2020.

§ 1 FIRMAN
Föreningens firma är Branschföreningen för Lösullsisolering.

§ 2 VERKSAMHET OCH MÅL
Branschföreningen för Lösullsisolering (nedan även kallad föreningen) består av medlemmar som verkar
inom branschområdet för lösullsisolering samt därmed sammanhängande verksamhet.
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas intressen inom föreningens verksamhet och verka för
att utveckla området lösullsisolering inom byggnation samt verka för en hög kvalitet inom området.

§ 3 FÖRENINGENS ROLL I ARBETSGIVARFRÅGOR
Föreningen erbjuder inte tjänster inom frågor som berör förhållandet mellan arbetsgivare och anställda.
Föreningens medlemmar ska ha avtal med sina anställa enligt de krav som gäller på svensk
arbetsmarknad. Föreningen ska verka för att medlemmarna också är medlemmar i en
arbetsgivarorganisation. I första hand ska föreningen verka för medlemskap i arbetsgivarorganisation där
samarbetsavtal finns. Föreningen har samarbetsavtal med arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.

§ 4 NÄRSTÅENDE ORGANISATIONER
Styrelsen kan teckna samarbetsavtal med andra organisationer som har ett intresse inom föreningens
verksamhetsområde eller där ett samarbete kan bidra till att främja medlemmarnas intressen och
verksamhet.
Styrelsen kan, för att tillvarata medlemmarnas intressen, samarbeta med eller för föreningen ansöka om
medlemskap i syster- eller huvudorganisation i annat land.

§ 5 MEDLEMSKAP
Medlemskap kan, efter prövning av föreningens styrelse, förvärvas av företag, med eget
organisationsnummer, som på ett seriöst sätt, kontinuerligt och till väsentlig del av sin verksamhet
bedriver lösullsisolering samt därmed sammanhängande verksamhet. Medlemskap kan sökas inom
kategorierna Installatör eller Leverantör.
Därutöver har företag med intresse för föreningens frågor en möjlighet att ansluta sig som Intressent,
vilket inte är ett medlemskap men däremot ger möjlighet att ta del av föreningens olika aktiviteter. För
vidare beskrivning av kriterier och villkor hänvisas till föreningens Kriterier för medlemskap.
Som allmän intagningspraxis för medlemskap skall gälla att sökanden skall ha visat sig kunna uppfylla de
krav som kan ställas på ett specialföretag i branschen i tekniskt, ekonomiskt och etiskt avseende.
Vid avgörande ägarförändring i medlemsföretag eller i dess ledning eller då det finns anledning att anta
att företaget fortsättningsvis inte kommer att uppfylla förutsättningarna för medlemskap, skall fråga om
fortsatt medlemskap prövas av föreningens styrelse.
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Medlem är skyldig att efterleva föreningens stadgar.

§ 6 ORGANISATION
Föreningens angelägenheter handläggs på föreningsmöte, som är årsmöte eller extra möte och mellan
dessa av föreningens styrelse samt dess arbetsutskott. Föreningens angelägenheter handläggs på
föreningsmöte, som är årsmöte eller extra möte och mellan dessa av föreningens styrelse samt dess
arbetsutskott. Kallelse till föreningsmöte ska ske minst två veckor före mötet. Motioner till årsmöte ska
vara styrelsen eller föreningens kansli senast två månader före mötet.

§ 7 AVGIFTER
Medlemsavgifter i föreningen beslutas av årsmötet.

§ 8 UTTRÄDE
Medlemskapet i föreningen upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader
sedan skriftlig uppsägning från medlemmens eller föreningens sida ägt rum.
Medlemskapet i föreningen upphör samma dag som medlemsföretag försätts i konkurs.

§ 9 UTESLUTNING
Medlemsföretag, som bryter mot dessa stadgar eller i enlighet därmed fattade beslut, har obetalda
avgifter eller på annat sätt skadar föreningens intressen, kan uteslutas genom beslut av styrelsen, som
också kan fastställa villkor för medlemskapets upphörande. För beslut erfordras att minst tre fjärdedelar
av styrelsens samtliga ledamöter är ense härom. Uppnås i fråga om uteslutning inte föreskriven
röstövervikt, kan styrelsen hänskjuta frågan till beslut av föreningsmöte.

§ 10 ORDFÖRANDE, STYRELSE OCH REVISION
Föreningens ordförande utses av årsmötet för ett år. Ordföranden leder styrelsens arbete och är ansvarig
för dess handlingar och arkiv om föreningen inte bestämmer annat. Särskilt åligger det ordföranden att
tillse att föreningens stadgar efterlevs. Beslut fattade i strid med dessa är ogiltiga.
Styrelsen skall, dessutom, bestå av minst tre ledamöter och högst sju för vilka väljs högst lika antal
suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses vid årsmöte för två år. Första gången styrelsen utses skall
dock hälften av ledamöterna och suppleanterna utses för en tid av ett år. Till ledamot av styrelsen kan
endast den väljas, som representerar medlemsföretag som fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser till
föreningen.
Styrelsen konstituerar sig själv och utser inom sig sekreterare och kassör samt arbetsutskott.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande antingen på dennes initiativ eller om minst två
ledamöter så begär.
Styrelsen är beslutför när minst tre ledamöter eller tjänstgörande suppleanter är närvarande. Alla beslut
utom vid fråga om uteslutning enligt § 10, fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
En revisor och en revisorssuppleant utses av årsmötet. Revisorerna skall granska föreningens
räkenskaper och avge berättelse härom till årsmöte samt i övrigt följa föreningens verksamhet.

§ 11 ÅRSMÖTE
Årsmöte bör hållas före april månads utgång varje år. Extra möte hålles då föreningens styrelse så
beslutar, eller när minst en tredjedel av föreningens medlemmar begär det.
Fråga som medlem önskar få upp på dagordningen till föreningsmöte skall skriftligen vara tillgänglig för
styrelsen senast 20 dagar före mötet.
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Kallelse till möte med angivande av de frågor som skall behandlas vid mötet skall vara skriftlig och
utfärdas minst två veckor före dagen för mötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Val av funktionärer för årsmötet
Justering av röstlängd
Styrelsens och revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
Val av ordförande
Val av styrelse, ledamöter och suppleanter
Val av revisor och suppleant
Val av valberedning
Fastställande av medlemsavgift
Övriga eventuellt förekommande ärenden

Alla medlemmar har en röst. Beslut fattas genom öppen omröstning och med enkel majoritet. Vid val
samt vid fråga om uteslutning § 10 skall dock, om så begärs, omröstning ske genom avgivande av slutna
sedlar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten avgör.
Röstning på grund av fullmakt får endast ske av medlem, för annan av föreningens medlemmar. Ingen får
företräda fler än två medlemmar.
Rätt att deltaga i föreningens sammanträden och beslut får endast de medlemmar som fullgjort sina
skyldigheter i enlighet med stadgarna.

§ 12 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av den eller de styrelseledamöter som föreningens styrelse därtill utser.

§ 13 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskaper skall föras på kalenderår.

§ 14 ANSVAR FÖR FÖRENINGENS FÖRPLIKTELSER
Endast föreningens tillgångar skall svara för föreningens förpliktelser. Föreningens tillgångar tillhör
föreningen.

§ 15 VID UPPLÖSNING
Skulle föreningen upplösas skall dess tillgångar tillfalla medlemmarna efter det att föreningen fullgjort
ingångna avtal och ekonomiska åtaganden.

§ 16 ÄNDRING AV STADGAR
Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningen på årsmöte. Förslag till sådan ändring skall framgå av
kallelsen till mötet.
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