STADGAR
HÄLSINGBORGS BYGGMÄSTARFÖRENING
843000-1778
(Föreningen)

§1

Bakgrund

Bakgrunden till dessa stadgar återfinnes i en handling daterad 2001-05-18 i vilken
en historisk tillbakablick lämnas och en vision om framtiden ges, bilaga 1.
§2

Ändamål

Föreningen – som är en ideell Förening – har till ändamål att främja medlemmarnas
gemensamma och individuella intressen inom byggindustrin samt genom olika former
av aktiviteter understödja byggindustrin i regionen och genom bidrag eller på annat
sätt främja utveckling och forskning inom byggindustrin.

Goda sociala relationer mellan medlemmarna är en förutsättning för att uppnå långvarig och fördjupad gemenskap, varför varje åtgärd/insats/investering från Föreningen inte nödvändigtvis behöver ha ett omedelbart samband med byggindustrin.

För främjande av Föreningens ändamål kan Föreningen äga fastighet och driva
verksamheter antingen i egen regi eller genom bolag.
§3

Föreningens säte

Föreningen skall ha sitt säte i Helsingborg, Skåne län.
§4

Medlemskap

Medlemskap beviljas genom beslut efter skriftlig ansökan på fastställt formulär av
föreningens styrelse. Medlemskap beviljas fysiska personer som är verksamma
inom byggentreprenadbranschen eller närliggande bransch och är indirekt (via arbetsgivaren) medlem i Sveriges Byggindustrier. Medlem skall åtnjuta ett allmänt gott
yrkeskunnande och omdöme och bör vara eller ha varit verksam i nordvästra Skåne.

Härmed avses kommunerna Helsingborg, Höganäs, Ängelholm Båstad, Åstorp,
Bjuv, Örkelljunga, Klippan, Landskorna och Svalöv.
§5

Medlemskaps upphörande

Medlem kan utträda efter anmälan härom till styrelsen. Medlemskap upphör med
automatik vid dödsfall och vid medlems konkurs.

Medlem som ej längre har anknytning till nordvästra Skåne liksom medlem som förhållit sig passiv till föreningens verksamhet och aktiviteter kan uteslutas efter beslut
av styrelsen. Styrelsen skall årligen gå igenom medlemsregistret för sådan bedömning. Styrelsens uteslutningsbeslut kan ej överklagas.

Medlem som ej uppträder på sätt som är förenligt med Föreningens stadgar, syfte,
ändamål eller verksamhet kan uteslutas genom beslut av styrelsen. Ej heller ett sådant beslut kan överklagas.
§6

Styrelse

Föreningen ledes av styrelse som väljes på ordinarie Föreningsstämma. Styrelsen
skall bestå av 5-7 ordinarie ledamöter med 1-5 suppleanter och i normalfallet väljas
på en mandattid om två år växelvis så att vid varje ordinarie Föreningsstämma val
förrättas beträffande hälften – eller det antal som är aktuellt – av ordinarie ledamöter respektive suppleanter. Utbyte kommer således att ske successivt. Förtroendeuppdrag bör ej innehas av samma person längre tid än 6 år i följd.

Styrelsens sammansättning skall präglas av en blandning av medlemmar från stora
och mindre aktörer inom byggbranschen med om möjligt geografisk spridning inom
verksamhetsområdet.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas
med enkel majoritet. I frågor av väsentlig betydelse för Föreningen skall styrelsen
inhämta Föreningsstämmans yttrande. Om någon styrelseledamot anser att en
fråga är av sådan art ankommer det på styrelsens ordförande att kalla till Föreningsstämma.

Styrelsens ordförande utses av Föreningsstämman. Eventuell vice ordförande utses
av Föreningens styrelse.

Styrelsens sammanträden skall protokollföras.

§7

Föreningens firma

Föreningens firma skall tecknas av styrelsen i sig samt av ordföranden i förening
med två ordinarie ledamöter.
§8

Valberedning

Valberedningen utses av ordinarie Föreningsstämma och skall om möjligt bestå av
ledamot/ledamöter med erfarenhet från styrelsearbete i Föreningen. Valberedningen består av tre medlemmar med tre personliga suppleanter. Valberedningen utser
inom sig ordförande. Vid val av valberedning skall beaktas att valberedningen på
lämpligt sätt avspeglar medlemskretsen.

Valberedningen har att följa de instruktioner som är bilagda dessa stadgar (bilaga
2).
§9

Föreningsstämma

Vid ordinarie Föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1.

Val av ordförande för stämman.

2.

Anmälan av styrelsens val av protokollförare.

3.

Förordnande av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.

4.

Godkännande av dagordningen.

5.

Fastställande av röstlängd.

6.

Styrelsens och revisorernas berättelse över det gångna verksamhetsåret.

7.

Fastställande av balans- och resultaträkning

8.

Ansvarfrihet för styrelsens ledamöter.

9.

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer.

10.

Fastställande av arvode till styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter
samt revisorer.

§ 10

11.

Val av ordförande för Föreningen.

12.

Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer.

13.

Val av valberedning.

14.

Fastställande av medlemsavgift för nya medlemmar.

15.

Av styrelsen till Föreningsstämman hänskjutna frågor.

16.

Av medlem senast 14 dagar före stämman ingivna ärenden.

17.

Övriga frågor.

18.

Mötets avslutande.

Extra Föreningsstämma

Därest styrelsen så anser eller om minst tio procent av medlemmarna så kräver
skall extra föreningsstämma avhållas i enskild fråga varvid i föregående paragraf
angiven dagordning i tillämpliga delar skall följas.
§ 11

Rösträtt vid Föreningsstämma

Envar medlem har en röst. Medlem får även rösta för annan medlem genom skriftlig
fullmakt, dock för maximalt tre röster inklusive den egna.

All omröstning vid stämma skall vara öppen. För beslut erfordras – där ej annorledes anges – enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 12

Kallelser till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma skall ske genom brev/telefax/e-mail tidigast fyra och
senast två veckor före stämman.

Ordinarie Föreningsstämma skall – om möjligt – äga rum före utgången av mars
månad.

§ 13

Revision

Till att granska Föreningens räkenskaper skall på ordinarie Föreningsstämma

utses två ordinarie revisorer med två personliga suppleanter varav en revisor skall
vara auktoriserad med auktoriserad revisorssuppleant och en vara lekmannarevisor
med lekmannasuppleant.
§ 14

Stadgeändringar

För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande ordinarie
Föreningsstämmor varvid minst hälften av samtliga röstberättigade medlemmar
skall vara representerade samt majoritet om 2/3 av de närvarande omfatta förslaget
till stadgeändringen. Ändring av dessa stadgar vad gäller ändamålsbestämmelsen,
§ 2, kan ej ske. Vad gäller förändring av likvidationsbestämmelsen nedan kan
denna ej bli föremål för förändring oaktat medlemmarnas uppfattningar i frågan.
§ 15

Likvidation

Beslut om att föreningen skall träda i likvidation fattas i enlighet med bestämmelserna rörande stadgeändring. Vid likvidation skall utskiftning av Föreningens
tillgångar ej ske till medlemmarna. Samtliga tillgångar skall överföras till en då nybildad stiftelse vars stadgar framgår av bilaga till dessa stadgar (bilaga 3).
§ 16

Tvister

Tvister mellan Föreningen å ena sidan samt medlem å andra sidan skall avgöras
enligt vid tidpunkten gällande Lag om skiljemän. Om de partsutsedda ledamöterna
ej kan enas i ordförandevalet skall ordföranden utses av Stockholms Handelskammarens Skiljedomsinstitut. Förfarandet skall äga rum i Helsingborg.

Dessa stadgar har antagits genom två på varandra följande beslut på Föreningsstämmor
2012-01-28 och 2013-01-26.
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