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§ 1 Namn 
Namn: ”Svensk Beläggningsförening” 
 

§ 2 Ändamål 

Föreningen är ett partnerskap som arbetar för att främja asfalt och beläggningars funktion i 
samhället. Medlemmar och finansiärer kommer från näringsliv, institut, kommuner, nationella 
myndigheter och föreningar. Verksamheten bedrivs i form av en ideell förening och består av 
en styrelse, ett kansli och våra medlemmar. 
 
Föreningen skall initialt beakta alla beläggningsrelaterade frågor på ett övergripande plan 
samt engagera sig i de frågor som i dag inte hanteras i något annat forum. 
 
Föreningen syfte är att, i samverkan med andra organisationer, främja medlemmarnas 
gemensamma intresse för god etik, en hög standard på teknisk utförandekompetens med 
hållbarhet i fokus, god dokumentation samt samordna frågor om säkerhet, hälsa, miljö, 
utbildning och metodfrågor. 
 
Föreningen startade som nationell organisation den 30 november 2020 med syfte att fungera 
som samordnare och kunskapsspridare. I forum och utskott diskuteras pågående och aktuella 
branschfrågor, och där det behövs sätter vi in aktiva insatser. Styrelse, arbetsgrupper, 
föreningsmöten och seminarier är basen för verksamheten. Styrelsen fastställer 
verksamhetsinriktning och är ansvarig för strategisk planering och föreningens 
ställningstaganden. Arbetsgrupperna konkretiserar, diskuterar och verkställer. 
 
Ledord för organisationen är transparens, främja sund marknad och kompetens. 
 

§ 3 Säte 

Föreningen ska ha sitt säte i Stockholm. 
 

§ 4 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskaper avslutas för varje kalenderår. 
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För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på 
ordinarie föreningsstämma två revisorer jämte två suppleanter. 
 
Förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkning ska i god tid överlämnas 
till revisorerna som har att därutöver avge berättelse. Revisionen ska vara avslutad 
senast två veckor före ordinarie årsstämma. 
 

§ 5 Medlemskap 

Medlemskap i föreningen kan erhållas av i Sverige verksam intressent som uppfyller dessa 
stadgar. Medlemskap söks skriftligen hos styrelsen och innefattar då även vem som kommer 
vara kontaktsperson för den ansökande organisationen.  
 
Det är styrelsen som beslutar om medlemskap. Om det finns särskilda skäl får styrelsen vägra 
medlemskap. 
 
Medlem ska i sin verksamhet främja föreningens syften och följa de beslut, om inte medlem 
vid beslutet reserverat sig, som föreningens stämma och styrelse fattar inom föreningens 
verksamhetsområde. 
 
Företag eller annan organisation som av formella skäl inte kan vara aktiv medlem i föreningen 
kan erhålla intressemedlemskap. Styrelsen beslutar om sådant medlemskap. 

§ 6 Avgift 

Avgiften till föreningen utgörs av inträdesavgift och medlemsavgift. Preliminära belopp kan 
föreslås på föreningsmöte som närmast föregår verksamhetsåret. Avgifternas storlek ska 
därefter fastställas av ordinarie stämma. 
 
Inträdesavgiften är 5000 kr. Avgiften ska betalas när styrelsen har beviljat medlemskapet. 
 
Varje medlem ska även betala en årlig avgift till föreningen på 10 000-50 000 SEK kronor.  
Varje 10 000 kr som man betalar i årlig avgift ger en röst på årsmötet, till nivå 3. 
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Avgifter: 
Nivå 1 – 10 000 kr 
Nivå 2 – 20 000 kr 
Nivå 3 – 50 000 kr 
  

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Lokala entreprenörer* Regionala entreprenörer* Nationella entreprenörer* 

 Statliga beställare – 
Swedavia, FortV, mm 

Statliga beställare - TRV 

Kommunala beställare 
Kommunstorlek** 4- 

Kommunala beställare 
Kommunstorlek** 1-3 

 

Lokala/regionala konsulter Nationella konsulter  

Högskolor Statliga institut  

Materiallev - mindre Materiallev- mellan  

Övriga –  
Åkeri, maskinföretag mm 

  

*om föreningen tecknar samarbetsavtal med Byggföretagen så kan årliga avgiften för entreprenören komma att 
reduceras med motsvarande belopp som erhålls från Byggföretagen för företagets del. Årsstämman fattar beslut i 
frågan. 
**avser kommunstorlek enligt SCB ”Folkmängd, Topp 50” 
 

§ 7 Organisation 

Föreningens högsta beslutande organ är Föreningstämman. 
 
Föreningens löpande angelägenheter handhas av styrelsen. Till sitt förfogande har styrelsen 
ett sekretariat. 
 

§ 8 Arbetsutskott 

Styrelsen kan utse arbetsutskott att enligt styrelsens bestämmande förvalta föreningens 
angelägenheter. I utskotten kan det ingå utanför föreningen stående expertis. 
 
Arbetsutskottsmöten ska protokollföras och vara tillgängliga på samma plats som styrelsens 
protokoll. 
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Deltagande i arbetsutskott sker utan ersättning. 
 

§ 9 Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast under mars månad. Kallelse till ordinarie 
stämma ska ske senast två veckor före stämman. Av kallelse ska framgå huruvida förslag om 
stadgeändring eller annan viktig fråga har väckts samt var stämmohandlingarna finns 
tillgängliga. 
 
Kallelse till extra stämma ska ske senast en vecka före stämman. 
 
I kallelse ska anges de ärenden som ska förekomma vid stämman. 
Medlem som önskar att särskild fråga ska företas till avgörande vid stämma, ska skriftligen 
framställa detta till styrelsen senast fyra veckor före stämman. 
 
Vid ordinarie stämma ska förekomma 
1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 
2. Justering av röstlängd 
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet 
4. Fråga huruvida stämman blivit stadgeenligt sammankallad 
5. Fastställande av dagordning 
6. Styrelsens förvaltningsberättelse med resultaträkning, revisorernas berättelse 
samt fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
8. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter samt ersättning till revisorerna 
9. Ärenden som styrelsen eller föreningsmedlem hänskjutit till stämman 
10. Beslut om budget och avgifter 
11. Val av ordförande, styrelse och suppleanter 
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
13. Val av valberedning och sammankallande i den 
14. Övriga frågor. 
 

§ 10 Röstning 

Vid föreningsstämman äger varje medlem röst för enligt fördelning baserat på 
medlemsavgiften enligt §6. 
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Rösträtt får utövas av medlem som är närvarande på stämman. Medlem får via fullmakt 
företräda ytterligare en medlem. Medlem som underlåtit att erlägga förfallen avgift har inte 
rösträtt vid stämman. 
 
Beslut vid stämma fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst 
utom i fråga om val, då avgörandet sker genom lottning. Omröstning sker öppet, om inte 
sluten omröstning begärts. 
 

§ 11 Kallelse 

Skriftlig kallelse inklusive stämmohandlingar ska sändas via e-post till alla röstberättigade 
medlemmar senast 30 dagar före ordinarie stämma.  
 
I det fall att stämman genomförs som virtuellt möte skall medlemmarna ges 4 veckor att, via 
e-post, yttra sig i de ärenden som redovisats i stämmohandlingarna 
 

§ 12 Extra föreningsstämma 

Extra stämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner så bör ske eller när det skriftligen 
påfordras av minst 1/3 av medlemmarna. Extra stämma ska äga rum senast en månad efter 
det att sådan begäran inkommit till styrelsen. 
 
Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. 
På extra föreningsstämma får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.   
 
Extra föreningsstämma kan genomföras som fysiskt möte eller som virtuellt möte. Styrelsen 
beslutar om vilken mötesform som skall användas. Skriftlig kallelse inklusive 
stämmohandlingar ska sändas via e-post till alla röstberättigade medlemmar senast 14 dagar 
före extra stämma. 
 

§ 13 Styrelse 

Styrelsens sammansättning ska spegla sammansättningen av föreningens medlemmar. 
 
Styrelsen skall bestå av minst 5 och högst 9 ledamöter samt två suppleanter och väljs av 
föreningsstämman.    
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Ingen organisation eller i förekommande fall koncern får utan särskilda skäl, ha mer än en 
ordinarie ledamot i styrelsen. Styrelsens ledamöter är personligt valda. Endast personer som 
tillhör en medlemsorganisation som fullgjort sina åtaganden gentemot föreningen innan 
årsstämman är valbara till föreningens styrelse. 
 
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal 
har ordföranden utslagsröst. 
 
Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och eventuellt övriga funktioner som styrelsen 
anser sig behöva.   
 
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, antingen på dennes initiativ eller när 
majoriteten av styrelseledamöter begär det. Styrelsesammanträden ska hållas minst fyra 
gånger per år. Styrelsesammanträden skall protokollföras och protokoll skall vara tillgängligt 
för medlemmar på offentlig plats. 
 
I den händelse en ledamot lämnar sin medlemsorganisation eller om ledamotens 
medlemsorganisation utträder eller ej betalar förfallen medlemsavgift, skall styrelsen ha rätt 
att besluta om att suppleant ska träda in. 
 
Suppleanter har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden och ska underrättas 
om styrelsesammanträden. 
 
Styrelsen väljs på den ordinarie föreningsstämman med en mandattid om 2 år. 
Vid nyval av hela styrelsen väljs hälften av styrelsen på 2 år respektive 4 år. 
En ledamot kan maximalt ingå i styrelsen i 7 år.  
 
Avgår ledamot före mandattidens utgång åligger det valberedningen att utse efterträdare. 
 
Förtroendevalda erhåller ingen ersättning. 
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§ 14 Valberedning 

 
Valberedningen skall bestå av 3 ledamöter som väljs vid föreningsstämman, med en 
mandattid om 2 år. Av valberedningens ledamöter skall, om möjligt, en komma från 
entreprenörer, en från beställare och en från övriga medlemskategorier.  
 
Valberedningen leder arbetet med att ta fram kandidater till styrelsen. Valberedningen skall 
eftersträva en bred sammansättning i styrelsen med ledamöter från entreprenörer, statliga 
beställare, kommuner, konsulter, leverantörer, institut och organisationer från den akademiska 
världen. Valberedningen skall även eftersträva mångfald i styrelse. 
 
Valberedningens förslag skall lämnas till styrelsen i god tid att de kan medfölja kallelsen till 
stämman.  
 

§ 15 Sekretariat 

Frågan om sekretariat hanteras av styrelsen och ska vid förändringar redovisas på årsmötet.    
 

§ 16 Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar krävs tillstyrkande beslut, antingen av föreningsstämma där 
minst 2/3 av antalet röstberättigade medlemmar närvarar eller av två på varandra följande 
föreningsstämmor varav ett ska utgöras av en ordinarie föreningsstämma. Förslag till ändring 
av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen och skall finnas i kallelsen till den 
stämma där frågan behandlas. 
 

§ 17 Uteslutning 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att 
betala beslutade avgifter, undanlåtit korrekt information gällande medlemskriterier, 
motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens 
intressen genom att bryta mot de regelverk och riktlinjer som beslutats av föreningen. 
 
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och kan överklagas av medlemmen på 
nästkommande årsmöte. Överklagan skickas in till valberedningen senast 4 veckor innan 
årsmötet. Utesluten medlem kan ansöka om nytt medlemskap tidigast efter två 
verksamhetsår. 
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§ 18 Vinst 

Uppkommen vinst skall, enligt årsmötets beslut föras i ny räkning eller fonderas i en 
verksamhetsfond för kommande år.  
 

§ 19 Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut av föreningsstämma med minst 2/3 av antalet 
röstberättigade medlemmar närvarar eller av två på varandra följande stämmor varav en skall 
vara en ordinarie föreningsstämma.  Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar 
hanteras enligt beslut av föreningsstämman.  
  
Kopia av det stämmoprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter 
sändas till skatteverket för avregistrering av föreningen 
 

§ 20 Allmänna bestämmelser 

Om beslut eller handling rörande föreningens verksamhet anses bör komma till allmänhetens 
kännedom, får meddelande om detta endast lämnas genom styrelsen eller av styrelsen 
utsedd person. 
 
Föreningen ska vara tydlig vid beslut, uttalanden, svar på remisser etc. att den företräder 
medlemmarnas intressen och inte enskilda företag eller organisationer. Föreningen ska ha ett 
sunt partsförhållande med sina intressenter och värdesätta åsiktsfrihet. Detta för att hela 
värdekedjan inom branschen ska kunna delta i arbetet på ett konstruktivt och positivt sätt. 
 
Vid sammankomster ska föreningens etiska policy vara tillgänglig och tydlig för de som deltar.  
 

§ 21 Övrigt 

För frågor som ej regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar samt övrig 
lagstiftning 
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