Stadgar
för
STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING

§1
Ändamål
Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen
Föreningen har till ändamål att inom sitt verksamhetsområde främja medlemsföretagens
gemensamma intressen vad avser handeln med bygg- och/eller trävaror och annan därmed
förenlig verksamhet.
§2
Säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
§3
Medlemskap
Till aktiv medlem av föreningen kan antas företag som yrkesmässigt bedriver handel med
bygg- och/eller trävaror.
Medlemskap gäller för kalenderår och upphör antingen genom utträde eller genom
uteslutning.
Utträde sker genom skriftlig anmälan minst sex månader före det årsskifte, vid vilket
medlemskapet skall upphöra. Medlem som upphör med sin verksamhet inom branschen må
dock beviljas utträde ur föreningen inom den kortare tid som styrelsen äger fastställa.
Medlem, som icke fullgör sina skyldigheter mot föreningen, kan av styrelsen med omedelbar
verkan uteslutas ur föreningen. Samma gäller om medlem ekonomiskt eller ideellt åsamkar
föreningen synnerlig skada. För beslut om uteslutning fordras två tredjedels majoritet.
Vid medlemskapets upphörande är medlem icke berättigad till del i föreningens tillgångar.
Uteslutning befriar icke medlem från det juridiska eller ekonomiska ansvaret för förlust eller
skada, som föreningen åsamkats på grund av medlemmens åtgärd.
Medlem får anmäla valfritt antal gäster till allmänna möten
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§4
Hedersledamot
Person, vilken för föreningens verksamhet nedlagt synnerligen förtjänstfullt arbete, må på
förslag av styrelsen av föreningsmöte utses till hedersledamot.
§5
Medlemskapets förpliktelser
Medlem skall i sin verksamhet bidra till främjande av föreningens syften samt förbinda sig
att efterleva föreningens stadgar och beslut tillkomna i enlighet med dessa.
§6
Inträde
Ansökan om medlemskap inges till föreningens styrelse som prövar och godkänner ansökan.
Styrelsens beslut redovisas på nästkommande allmänt möte.
§7
Sektioner
För att tillgodose de medlemsföretagsintressen som avser särskilda funktioner inom handeln
med bygg- och/eller trävaror eller entreprenadverksamhet kan inom föreningen inrättas
särskilda sektioner.
Beslut om inrättande av sektion fattas av styrelsen.
§8
Avgifter och kostnadsersättningar
Till täckande av föreningens kostnader skall medlem årligen senast 30 dagar efter fakturans
mottagande erlägga medlemsavgift samt kostnadsersättning till föreningen med belopp som
fastställts för kalenderåret vid föreningens ordinarie sammanträde.
§9
Firmateckning och ekonomiskt ansvar
Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.
För föreningens förbindelser ansvarar endast dess tillgångar.
§ 10
Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, vice
ordförande, kassaförvaltare och högst ytterligare åtta ledamöter.
Styrelseledamöterna väljs för en tid av ett år vid ordinarie föreningssammanträde.
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Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall för denne, vice
ordföranden eller då så påkallas av minst tre av styrelsens ledamöter.
Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande.
§ 11
Styrelsens åligganden
Styrelsen åligger
att avge yttranden i frågor om medlemskap;
att verkställa utredningar samt pröva och avge utlåtanden över inkomna förslag;
att vidta åtgärder för främjande av föreningens ändamål;
att förbereda ärenden som skall avgöras vid föreningssammanträde;
att verkställa av föreningen fattade beslut;
att ansvara för föreningens medel samt låta föra föreningens räkenskaper, vilka skall avslutas
per den 31 december;
att avge förvaltningsberättelse med balansräkning samt resultaträkning ävensom utarbeta
budgetförslag;
att därest så anses erforderlig, inom sig utse tre ledamöter att jämte ordföranden vara
styrelsens arbetsutskott, samt
att utöva tillsyn över att föreningens medlemmar ställer sig stadgar samt fattade beslut till
efterrättelse.
§ 12
Revision
Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av en revisor vilken tillsammans
med suppleant väljs av årsmötet för ett räkenskapsår i sänder.
Revisorn skall senast den 15 mars avge skriftligt utlåtande över den verkställda granskningen
och däri av- eller tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 13
Föreningssammanträden
Föreningssammanträde hålls minst två gånger årligen på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
Föreningens ordinarie sammanträde skall årligen hållas före april månads utgång.
Extra sammanträde hålls då styrelsen så finner erforderligt eller då så påkallas av minst 5
medlemmar. Kallelse till föreningssammanträde sker skriftligen minst åtta dagar före
sammanträde.
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§ 14
Dagordning vid föreningssammanträde
Vid föreningssammanträde skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sammanträdets öppnande.
Val av ordförande vid sammanträdet.
Fastställande av röstlängd.
Prövning av kallelse.
Val av två justeringsmän.
Anmälan av protokoll från föregående sammanträde.

Vid ordinarie föreningssammanträde skall härutöver följande ärenden förekomma:
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Styrelsens förvaltningsberättelse
Revisorernas utlåtande
Fastställande av balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av:
a/ ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare
b/ övriga styrelseledamöter
Val av en revisor och en revisorssuppleant
Val av Valberedning
Inval av nya medlemmar
Tid och plats för nästa sammanträde
Övriga i behörig ordning till sammanträdet hänskjutna ärenden
Sammanträdets avslutande

Föreningens budget och årsavgifter för kommande år fastställes vid höstmötet.
Ärende som medlem önskar uppta till behandling på föreningssammanträde skall vara hos
styrelsen skriftligen anmält senast två veckor före sammanträdet.
§ 15
Röstning
Vid föreningssammanträde äger varje aktiv medlem en röst. Är flera representanter för
samma företag närvarande äger de delta i diskussionen men rösträtt tillkommer endast en
representant som själv skall teckna firman eller behörigen befullmäktigats. Röstning med
fullmakt må äga rum. Fullmakt skall innehas av aktiv medlem i föreningen; dock må ingen
medlem utöva rösträtt för mer än en medlem utöver sin egen röst.
Alla frågor vid föreningssammanträde och styrelsesammanträde avgörs, där ej annorlunda är
bestämt, med enkel röstövervikt genom öppen omröstning om ej sluten omröstning begärs.
Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder utom vid sluten omröstning då
avgörande sker genom lottning.
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§ 16
Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall för att bli gällande fattas med ¾ majoritet av
två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Mellan de tvenne
mötena skall förflyta minst 30 dagar.
§ 17
Föreningens upplösning
Förslag om upplösning av föreningen skall behandlas vid två föreningssammanträden, varav
ett ordinarie, och vid dessa biträdas av minst ¾ av de närvarande medlemmarna. Mellan de
tvenne mötena skall förflyta minst 30 dagar.
§ 18
Tvister
Tvister mellan föreningen och medlem rörande dessa stadgars tolkning eller tillämpning eller
eljest något, som med stadgarna har samband, får icke dras inför allmän domstol utan skall
avgöras av skiljemän enligt gällande lag om skiljemän.
§ 19
Ikraftträdande
Dessa stadgar är antagna vid föreningens sammanträden den 10 november 2005 och den 27
april 2006.
Stadgarnas §3, 4 och 6 har reviderats samt fastställts på föreningens sammanträden 20/11
2012 och 25/4 2013.

