STADGAR FÖR
Undertaksföretagen
antagna vid ordinarie stämma 1978-09-07 med stadgeändringar 1988-02-04 och 1992-01-30 samt antagna vid
extra stämma 1992-09-10. Reviderade vid årsmötet 2001-03-29. Reviderade vid årsmötet 2018-03-15 samt
antagna vid extra stämma 2018-10-06. Reviderade vid årsstämma 2020-10-16 samt antagna vid årsstämma 2103-18.

§1

NAMN
Föreningens namn är Undertaksföretagen.

§2

SÄTE
Föreningen skall ha sitt säte på den ort, där kansliet är beläget.

§3

ÄNDAMÅL
Undertaksföretagen (nedan nämnd föreningen) är en medlemsorganisation som har till uppgift att bistå
medlemsföretagen i branschfrågor inom undertaks- och systemmellanväggsentreprenader och ta tillvara
och främja medlemsföretagens gemensamma intressen.
Föreningen ska därvid bland annat verka för ett gott företagsklimat på grundval av fri företagsamhet och
en väl fungerande marknadsekonomi samt företräda medlemsföretagens intressen gentemot
myndigheter, organisationer och media.
Det åligger föreningen särskilt:
• att vara ett samlande forum för branschgemensamma frågor,
• att genom olika initiativ och aktiviteter främja användningen av undertaks- och
systemmellanväggsprodukter samt verka för undertaksbranschens utveckling såväl tekniskt som
kommersiellt
• att främja och initiera nätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensbyggande hos medlemsföretagen
• att erbjuda auktorisation till medlemsföretag som uppfyller särskilda kriterier och diplomerad
utbildning för montörer
• att ta del i och företräda medlemsföretagen i samarbete med myndigheter och institutioner för att
främja tillkomsten av sådana bestämmelser och normer som stödjer medlemmarnas intressen
• främja respekt och förståelse mellan medlemmarna och därvid verka för tillämpning av sunda och
ändamålsenliga affärsprinciper
• företräda undertaksbranschen utåt samt följa utvecklingen inom undertaksbranschen beträffande nya
material och arbetsmetoder
• upprätthålla förbindelser och åstadkomma samarbete med andra organisationer samt att verka för
bättre villkor för medlemmarna gentemot leverantörer
• att i övrigt se till att medlemsföretagen i branschfrågor får den service de efterfrågar ifråga om
information, rådgivning, utbildning mm.
Föreningens uppgifter kan också fullgöras genom servicebolag samt samverkansavtal med närstående
organisationer. Gemensamma samverkansorgan som behandlar och beslutar i föreningens frågor kan
inrättas genom sådant avtal.

Undertaksföretagen
Besöks- och postadress

Telefon

Sankt Eriksgatan 63A, 2 tr
112 34 Stockholm

08-128 212 12

Webbplats

E-post

www.undertaksforeningen.se

kansli@undertaksforeningen.se

§4

NÄRSTÅENDE ORGANISATIONER
Styrelsen kan teckna samarbetsavtal med annan gruppering. Representant för sådan gruppering kan av
styrelsen ges närvaro- och yttranderätt vid föreningens styrelsemöten.

§5

VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§6

MEDLEMSKAP
Medlemskap kan förvärvas av svenska företag, som kontinuerligt och till väsentlig del yrkesmässigt
bedriver entreprenadverksamhet med undertaks- och/eller systemmellanväggsmontage. Som allmän
antagningspraxis skall gälla, att sökanden skall ha visat sig uppfylla de krav som kan ställas på ett
specialföretag i branschen i kompetens, ekonomiskt och etiskt avseende.

§7

INTRÄDE
Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen och prövas av föreningens styrelse. Till ansökan skall
fogas uppgift om antalet hos sökanden anställda montörer och lärlingar samt senaste bokslut och övriga
upplysningar som styrelsen anser erforderliga.
Frågan om medlemskap prövas av föreningsstyrelsen.
Vid avgörande förändring av äganderätten till medlemsföretag eller av dess ledning och då anledning
finnes anta, att företaget fortsättningsvis ej uppfyller förutsättningarna för medlemskap skall, i de fall
föreningsstyrelsen så beslutat, eller om fråga uppkommer från enskild medlem, fråga om medlemskap
prövas av föreningens styrelse.

§8

MEDLEMSKAPETS FÖRPLIKTELSER
Medlem skall i sin verksamhet bidra till främjandet av föreningens syften samt förbinda sig att efterleva
tillkomna stadgar och beslut.
Om icke speciella hinder föreligger skall medlem inom rimliga gränser ställa sig till föreningens
förfogande som ledamot av styrelsen, interna eller externa utskott samt arbetsgrupper, som har att lösa
för föreningen väsentliga uppgifter.

§9

UTTRÄDE OCH UTESLUTNING
Medlemskap gäller för kalenderår och upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning.
Utträde efter från endera sidan verkställd uppsägning må ske endast vid ett kalenderårs utgång och med
iakttagande av två månaders uppsägningstid. Uppsägningen skall ske skriftligt.
Medlem som upphör med sin verksamhet inom branschen må dock beviljas utträde ur föreningen inom
den kortare tid som styrelsen äger fastställa.
Medlem som motverkar föreningens intressen eller uppsåtligen överträder dessa stadgar eller genom
uttalanden eller åtgörande i övrigt skadar föreningen, må genom beslut av styrelsen uteslutas. Innan
beslut om uteslutning fattas skall medlemmen beredas tillfälle att avge yttrande, för giltighet av beslut
erfordras att detsamma vid fulltaligt styrelsesammanträde biträtts av minst två tredjedelar av
ledamöterna.
Medlem som efter påminnelse inte betalar förfallna avgifter må genom beslut av styrelsen med
omedelbar verkan uteslutas.
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§ 10 VERKAN AV UTTRÄDE OCH UTESLUTNING
Medlem som utträder eller uteslutes äger inte återfå något av vad medlemmen inbetalat till föreningen
eller erhålla någon andel av föreningens tillgångar.

§ 11 AVGIFTER
Vid inträde betalar medlem en inträdesavgift och därefter en årsavgift. Storleken på inträdes- och
årsavgiften beslutas av föreningsstämman. Differentierade avgifter för medlemmar och icke medlemmar
kan förekomma. Årsstämman har rätt att besluta om andra avgifter för föreningens medlemmar.

§ 12 FÖRENINGENS ORDFÖRANDE
Ordförande för föreningen väljs vid föreningens ordinarie stämma för tiden till den ordinarie
föreningsstämman som hålls två år senare.
Föreningens ordförande är ledamot av styrelsen och jämväl styrelsens ordförande.

§ 13 STYRELSEN
Föreningens styrelse består av, inklusive ordföranden, lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre
suppleanter för dem.
Föreningsstämman utser styrelseledamöter och suppleanter för tiden till den föreningsstämma som hålls
två år senare. Hälften av styrelseledamöterna och suppleanterna avgår vartannat år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare.

§ 14 STYRELSENS UPPGIFTER
Det åligger styrelsen:
•
att verka för att verksamheter som faller under § 6 anslutning till föreningen
•
att se till att föreningens stadgar efterlevs av medlemmarna
•
att förbereda ärenden till föreningens möten
•
att verkställa på föreningens möten fattade beslut
•
att företräda föreningen och besluta i alla frågor som inte enligt stadgarna eller särskilt
samverkansavtal behandlas eller beslutas av annan
•
att då styrelsen finner anledning därtill sammankalla föreningen till möte
•
att omhänderha och förvalta föreningens tillgångar och låta föra noggranna räkenskaper över dess
inkomster och utgifter
•
att på årsmöte framlägga årsredovisning jämte revisorernas utlåtande över denna
•
att lämna förslag till avgifter som årsmötet ska besluta om
•
att på sätt dessa stadgar anger upprätthålla samband mellan föreningen och eventuellt
servicebolag samt andra externa parter

§ 15 DELEGATIONER OCH UTSKOTT
Styrelsen kan utse delegationer och utskott för att behandla och fatta beslut i viss fråga. Styrelsen kan
bemyndiga sådan grupp att besluta i frågor som enligt dessa stadgar beslutas av styrelsen. Styrelsen
utser ordförande och ledamöter till sådan grupp men kan även besluta att ordföranden och ledamöterna
utses på annat sätt. Styrelsen kan utfärda särskilda instruktioner för gruppens verksamhet men kan även
uppdra åt gruppen att utfärda närmare riktlinjer för sitt arbete. Såväl ledamot i styrelsen som annan
representant för medlem kan ingå i gruppen.

3 (6)

§ 16 FIRMATECKNING OCH EKONOMISKT ANSVAR
Föreningens firma tecknas på sätt styrelsen bestämmer. Endast Undertaksföretagens tillgångar skall häfta
för föreningens förpliktelser. Föreningens tillgångar tillhör föreningen.

§ 17 STYRELSENS BESLUTSMÄSSIGHET
Styrelsen är beslutsför då de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter. Varje
ledamot äger en röst.
För giltighet i beslut i andra fall än vad i § 9 sägs, erfordras att detsamma biträds av minst hälften av det
fastställda antalet styrelseledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 18 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Kallelse skall även utfärdas om det påkallas av minst
tre ledamöter av styrelsen. Vid kallelse till styrelsesammanträde skall anges de ärenden som skall
behandlas vid sammanträdet.
Kallelse skall utsändas senast 14 dagar före sammanträdet.

§ 18 PROTOKOLL
Vid föreningens och styrelsens sammanträden skall föras protokoll.

§ 19 REVISORER
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer. För dem utses en
suppleant. Senast 1 mars skall styrelsens förvaltningsberättelse och balansräkning överlämnas till
revisorerna, som har att senast till årsstämman avge av dem undertecknad revisionsberättelse med
särskilt uttalande angående ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 20 FÖRENINGSSTÄMMAN
Föreningsstämma hålles på tid och plats som styrelsen bestämmer. Föreningens stämma skall årligen
hållas före mars månads utgång.
Kallelse till föreningsstämma sker per e-post och skall vara utfärdad senast 20 dagar före stämman. I
kallelse till stämman skall de ärenden anges, som därvid skall behandlas.
Framställning till föreningsstämma från enskild medlem (motion) skall inges till styrelsen senast 14 dagar
före stämman.
Föreningsstämma skall hållas, då styrelsen så finner påkallat eller det för uppgivet ändamål skriftligt
påkallats av revisorerna eller minst en femtedel av föreningens medlemmar.
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§ 21 ÄRENDEN VID FÖRENINGSSTÄMMAN
Vid föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Stämmans öppnande
Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Fastställande av röstlängd
Prövning av kallelse
Val av två justeringsmän
Protokoll från föregående föreningsstämma
Styrelsens förvaltningsberättelse
Revisorernas utlåtande - revisionsberättelse
Fastställande av balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av års- och inträdesavgift för nästkommande verksamhetsår
Val av ordförande
Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisorer och revisorssuppleant
Utseende av valberedning
Övriga i behörig ordning till stämman hänskjutna ärenden.

Punkterna 7 - 15 behöver endast förekomma vid stämma.

§ 22 REPRESENTANTSKAP OCH RÖSTNING
Medlems rösträtt vid föreningsstämma må utövas genom ombud.
Vid föreningsstämma äger varje medlem en röst och därutöver en röst för varje tiotal hos honom per den
31 december eller enligt senast lämnad uppgift anställda montörer och lärlingar. Dock äger ingen rätt till
fler än fem röster sammanlagt.
Medlem som inte är närvarande vid föreningsstämma, äger behörighet att befullmäktiga annan medlem
att för dennes räkning rösta, dock må icke någon genom fullmakt rösta för fler än fem medlemmar.
Omröstning sker öppet.
Val av ordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleant verkställs - om
votering begärts - med slutna sedlar.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, dock att vid val enligt denna, får lotten avgöra.
Styrelsens ledamöter äger ej delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer.

§ 23 STADGEÄNDRING
Av dessa stadgar skall, för att äga giltighet, fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor. Den
senare minst en månad efter den förra och att beslutet på båda stämmorna antages med minst tre
fjärdedelar av de röster som i frågan vid tillfället avgives. En av dessa stämmor skall vara ordinarie.
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§ 24 UPPLÖSNING
Förslag om föreningens upplösning skall tillställas styrelsen minst tre månader före den föreningsstämma
på vilket ärendet skall förekomma till behandling. För giltighet av beslut om upplösning av föreningen
krävs:
•
•
•

att beslut fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, därav en ordinarie
att mellan stämmorna förflutit minst tre månader samt
att beslutet biträds av minst tre fjärdedelar av de vid varje stämma närvarande röstberättigade.

Beslutas om föreningens upplösning, skall jämväl beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar.

§ 25 TOLKNING
Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller, intill dess frågan avgjorts av föreningsstämma, styrelsens
uppfattning.

§ 26 TVISTER
Tvister mellan föreningen och medlem rörande dessa stadgars tolkning eller tillämpning eller något, som
med stadgarna har samband, får icke dragas inför allmän domstol utan skall avgöras av skiljemän enligt
lagen om skiljeman.
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