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Stadgar antagna 2016-01-25
för

Svenska Solskyddsförbundet
nedan benämnt Förbundet

Förbundets
ändamål

§ 1.
Förbundets ändamål är
att samla företagen inom solskyddsbranschen i ett gemensamt branschförbund
för att tillvarata medlemsföretagens gemensamma intressen
att främja forsknings-, utbildnings- och utvecklingsarbete inom branschen
att verka för utbyte av erfarenheter medlemsföretagen emellan
att marknadsföra Förbundet och dess medlemsföretag
att medverka till att öka kunskapsnivån

Förbundets
organisation

§ 2.
Förbundets organisation är
a)
b)
c)
d)
e)

Medlemskap

Förbundskongress
Förbundsstyrelse och arbetsutskott
Förbundets aktiebolag (nedan kallat bolaget)
Kommittéer
Förbundssekreteraren

§ 3.
Förbundet består av fyra medlemskategorier:
a)
b)
c)
d)

Materialtillverkare
Grossister
Producenter
Detaljister
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Ansökan

Varje välrenommerat företag, som har registrerat företag i Sverige och
verksamt inom branschen kan ansöka om medlemsskap i Förbundet.
Ansökan prövas av Förbundsstyrelsen som fastställer villkoren och beslutar
om inträde.
Beslutet kan överklagas vid närmaste ordinarie Förbundskongress.
Skriftligt överklagande ska ha inkommit till Förbundsstyrelsen före
verksamhetsårets slut (31 augusti).

Utträde

Medlemsföretag äger rätt att utträda ur Förbundet efter ett års medlemsskap.
Uppsägning av medlemskap för nästkommande kalenderår skall inkomma
skriftligt senast 30 juni till förbundets kansli. Medlemsskap upphör vid
innevarande kalenderårs slut.

Uteslutning

Förbundsstyrelsen äger rätt att besluta om uteslutning. Beslut om uteslutning kan
överklagas vid närmaste ordinarie Förbundskongress.
Skriftligt överklagande ska ha inkommit till Förbundsstyrelsen före
verksamhetsårets slut (31 augusti).
Uteslutet medlemsföretag äger endast rätt att närvara vid Förbundskongressen
under den tid när företagets eventuella ärende om överklagande behandlas.

Likvidation

Medlem som träder i likvidation, försätts i konkurs eller inställer betalningarna,
utesluts automatiskt ur Förbundet från och med dagen för beslutets meddelande.
Medlemsföretag som utträder eller utesluts äger ej rätt att återfå någon del av de
avgifter som erlagts, ej heller någon del av Förbundets eller dess organisations
tillgångar.

Avgifter

§ 4.

Inträdesavgift

Nytt medlemsföretag erlägger inträdesavgift vars storlek bestämmes av
Förbundsstyrelsen.

Medlemsavgift
Serviceavgift

Medlemsföretag ska senast den 31 december för nästkommande år erlägga
dels en medlemsavgift till Förbundet, dels en serviceavgift till bolaget.
Förslag till serviceavgiftens och medlemsavgiftens storlek för nästkommande år
upprättas av Förbundsstyrelsen och framlägges för ordinarie Förbundskongress
för godkännande.

Kostnadsersättning

Kostnadsersättning till bolaget avseende tjänster som bolaget lämnar till
medlemsföretagen i form av fortlöpande branschinformation, utredningar,
rådgivning, konsultinsatser etc skall debiteras enligt av Förbundsstyrelsen
fastställda ramar.
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Kongress

§ 5.
Kongressen är Förbundets högst beslutande organ. Ordinarie
Förbundskongress hålles en gång årligen före november månads utgång på plats
som Förbundsstyrelsen bestämmer.

Extra kongress

Extra kongress får kallas av Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen ska kalla
till sådan kongress, när det begäres av en fjärdedel av Förbundets medlemsföretag för avgörande av en viss fråga.

Kallelse

Kallelse till kongress ska ske skriftligt tidigast 30 dagar och senast 14 dagar
före kongress.

Dagordning

Dagordning ska sändas ut i samband med kallelsen.

Ärenden

§ 6.
Kongressens mötesförhandlingar öppnas av Förbundets ordförande och vid
förfall för denne av vice ordföranden.
Motioner och ärenden som ska behandlas på kongressen ska inkomma skriftligen
till Förbundsstyrelsen före verksamhetsårets slut (31 augusti).

Dagordning

Vid ordinarie Förbundskongress ska följande ärenden behandlas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Val av ordförande och sekreterare för mötesförhandlingarna.
Godkännande och justering av röstlängden.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden
justera kongressprotokollet.
Fråga om kongressen blivit behörigen kallad.
Föredragning av verksamhets-, förvaltnings-och revisionsberättelse för
Förbundet.
Fastställande av balansräkning samt beviljande av ansvarsfrihet för
Förbundsstyrelsen och Förbundssekreteraren
Behandling av Förbundsstyrelsens förslag till kongressen.
Behandling av inkomna motioner och ärenden.
Fastställande av avgifter.
Val av Förbundsordförande.
Val av tre (3) ordinarie ledamöter i Förbundsstyrelsen och
suppleanter.
Val av två revisorer jämte två suppleanter.
Val av valberedning till kommande Förbundskongress.
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Förbundsstyrelse

§ 7.
Förbundsstyrelsen består av sju ordinarie ledamöter. Förbundets ordförande och
sex övriga ledamöter. Dessutom två suppleanter.

Mandattid

Förbundsordföranden väljes på ordinarie kongress för ett (1) år. Styrelseledamot
och suppleant väljes för två (2) år.
Förbundsstyrelsen väljer vice ordförande på konstituerande sammanträde.
Suppleanterna kallas till Förbundsstyrelsens sammanträden. Om en
ordinarie ledamot inte är närvarande träder den närvarande suppleanten in som
innehaft suppleantplatsen längsta tiden.

Arbetsår

Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden mellan de årligen ordinarie
Förbundskongresserna.

Åliggande

§ 8.
Vid handhavandet av Förbundets angelägenheter åligger det Förbundsstyrelsen
särskilt:
att
att
att
att
att

övervaka Förbundets verksamhet och därvid tillse att dess stadgar noga
efterföljes
verkställa på Förbundskongressen fattade beslut
anställa och entlediga bolagets verkställande direktör och
Förbundsekreteraren
låta föra noggranna räkenskaper över Förbundets intäkter och kostnader
samt att under gemensamt ansvar omhänderha och förvalta dess tillgångar
besluta om firmateckning.

Förbundsstyrelsen äger befullmäktiga ombud att å Förbundets vägnar söka, kära
och svara, så ock eljest föra Förbundets talan.
Sammanträden

§ 9.
Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde av ordföranden, vice ordföranden
eller av Förbundssekreteraren.

Beslutsmässig

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande.
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Arbetsutskott

§ 10.
Mellan Förbundsstyrelsens sammanträden fullgöres dess åligganden av
Förbundets arbetsutskott som består av Förbundsordföranden, vice
ordföranden och Förbundssekreteraren.

Ekonomisk
förvaltning

§ 11.
Förbundets verksamhets-och räkenskapsår är 1 september - 31 augusti.
Räkenskaperna ska vara avslutade senast 15 oktober, då de ska lämnas till
revisorerna.
Två revisorer jämte suppleanter väljes på ordinarie Förbundskongress för
en tid av ett år.
En ordinarie och en suppleant av revisorerna ska ha lägst behörighet som
Godkänd revisor. Övrig revisor och suppleant ska väljas från
medlemsföretagen.
Revisorerna ska granska Förbundsstyrelsens förvaltning, tillse att Förbundets
räkenskaper, protokoll och övriga handlingar är i gott skick, samt att
medelsförvaltningen är betryggande.
Till varje ordinarie Förbundskongress ska revisorerna lämna sin
revisionsberättelse och ett uttalande om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen och
Förbundssekreteraren.

Valberedning

§ 12.
Valberedningen ska bestå av tre personer varav en ska vara utsedd av
Förbundsstyrelsen.
Valberedningens nomineringsförslag ska sändas ut till medlemsföretagen
tillsammans med kallelsen till ordinarie Förbundskongress.
Valberedningen ska fortlöpande följa verksamheten inom Förbundsstyrelsen. Representanter ur valberedningen ska ha möjlighet
att närvara vid Förbundsstyrelsens sammanträden.

Rösträtt

§ 13.
Vid Förbundskongressen äger varje medlemsföretag en röst.
Förutsättningen är att medlemsföretaget fullgjort sina skyldigheter och
medlems-och serviceavgiften är erlagd.
Rösträtt får utövas genom fullmakt. Någon kan ej med fullmakt utöva rösträtt
för mer än ett medlemsföretag.
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Förbundskongressen är beslutsmässig med det antal röstberättigade
medlemsföretag som deltar vid kongressen.
Såsom kongressens beslut gäller den mening, varom de flesta röstande förenar
sig. Vid lika röstetal avgör Förbundsordförandens röst.
Stadgeändring
Upplösning

§ 14.
För beslut om ändring av dessa stadgar samt om upplösning av Förbundet
erfordras behandling av ärendet vid två på varandra följande Förbundskongresser. Den ena ska vara den ordinarie Förbundskongressen. Mellan
kongresserna ska minst 60 dagar ha förflutit. Vid båda kongresserna ska det
vara två tredjedelars (2/3) majoritet av de närvarande rösterna för en
stadgeändring eller beslut om upplösning av Förbundet. I händelse av förbundets
upplösning skall, när samtliga skulder reglerats, förbundet och dess tillhörande
juridiska persons tillgångar skiftas i enlighet med beslut vid den sista
förbundskongressen där förbundets upplösning slutligt avgörs.
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