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Interimistiska Stadgar för Föreningen Hållbart Byggande i Syd
Antagna vid föreningens bildande 2013.04.05, att fastställas vid
föreningens årsmöte 2014.

1. FÖRENINGEN
Föreningen Hållbart Byggande i Syd bildades den 5/4 2013 som en ideell förening och
har sitt säte i Sjöbo, Sjöbo kommun.

2. SYFTE
Föreningens syfte är:
•

att arbeta för ett hållbart byggande som minimerar den totala miljöbelastningen
under byggnadens hela livslängd. Föreningen ska verka för robusta och giftfria hus
byggda med sunda, ej hälsovådliga material. Föreningen ska vara politiskt
oberoende samt stå i oberoende ställning gentemot specifika material/byggsystem.

•

att öka medlemmarnas kunskap om hållbart byggande och därigenom även
företagens konkurrenskraft och möjlighet att möte framtidens högt ställda
nybyggnadskrav.

•

att utgöra ett nätverk som ger medlemmarna möjlighet att knyta kontakter och
hitta nya samarbetspartners och därigenom stärka sin affärsverksamhet.

3. MEDLEMSKAP
Medlemskap kan erhållas av företag, organisationer och privatpersoner som har
anknytning till byggbranschen och som stödjer föreningens syfte. Medlemskap erhålles
genom skriftlig ansökan till styrelsen och efter inbetalning av årsavgift. Anmälan om
utträde ska göras skriftligen till styrelsen senaste 15 december. Medlem anses annars
kvarstå i föreningen även kommande kalenderår. Medlem som motarbetar föreningens
syfte kan avstängas av styrelsen.

4. ÅRSAVGIFT
Årsavgiften är lika stor för samtliga medlemmar. Årsavgift gäller per kalenderår och
fastställs på föreningens årsmöte. Interimstyrelsen har vid bildandet av föreningen
fastslagit att första årsavgiften för tiden fram till 2013.12.31 ska vara 300kr.
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5. VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår

6. STYRELSE
Föreningen har en styrelse som ska bestå av 4-9 personer. Ledamöter väljs av
årsmötet med normalt två års mandattid. Initialt väljs häften av ledamöterna på ett år så
att endast hälften av styrelsen är föremål för omval på nästkommande årsmöte.
Avgående ledamot kan omväljas till ny mandatperiod.
Styrelsen ska ha en så bred representation som möjligt bland föreningens medlemmar.
Vid nyval/fyllnadsval ska stämman sträva efter att denna ”balans” upprätthålls.
Ordföranden väljs av årsmötet för ett år i taget. Styrelsen utser inbördes övriga poster.
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år och föra protokoll vid sina
sammanträden. Styrelsens protokoll ska finnas tillgängliga för medlemmarna på
föreningens hemsida.
Styrelsen är beslutsför när över hälften av ledamöterna är närvarande. Som
styrelsebeslut gäller den mening som omfattas av en majoritet av närvarande
ledamöter. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.
Styrelsens åliggande är:
- att verka för främjandet av föreningens syfte.
- tillse att av föreningen fattade beslut snarast verkställs.
- uppbära, förvalta, redovisa och gemensamt ansvara för föreningens medel.
- utse firmatecknare.

7. VALBEREDNING
Föreningens valberedning ska bestå av två medlemmar, valda av årsmötet på ett år,
vilka tillsammans med föreningens ordförande ska ta fram förslag till val av styrelse och
revisorer inför föreningens årsmöte.

8. REVISORER
Granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning ska ske årligen av en revisor
som jämte en suppleant valts av föreningens årsmöte.
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9. FÖRENINGSMÖTE
Föreningens årsmöte hålls varje år senaste den 31/3. Vid årsmötet ska följande
ärenden förekomma:
1.

Sammanträdets öppnande.

2.

Val av mötesordförande.

3.

Val av sekreterare för mötet.

4.

Val av två justeringsmän & rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.

5.

Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

6.

Godkännande av dagordning.

7.

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.

8.

Föredragning av revisorernas berättelse.

9.

Fastställande av resultat- och balansräkningen.

10.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

11.

Fastställande av antalet styrelseledamöter.

12.

Val av ledamöter till styrelsen.

13.

Val av ordförande inom styrelsen.

14.

Val av valberedning

15.

Val av revisor och revisorssuppleant.

16.

Fastställande av årsavgift.

17.

Fråga om ersättning till styrelseledamöter.

18.

Övriga ärenden (insändes till styrelsen senast två veckor innan mötet).

10. EXTRA FÖRENINGSMÖTE
Styrelsen kan då särskild anledning förekommer kalla till extra föreningsmöte. Styrelsen
ska också kalla till ett extra föreningsmöte om minst 10 medlemmar skriftligen så begär.
Extra föreningsmöte inleds med punkterna 1-6 enligt ovan och därefter tar
dagordningen upp de ärenden som varit anledning till det extra föreningsmötet.
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11. KALLELSE OCH KOMMUNIKATION MED MEDLEMMAR
Kallelse till föreningsmöte sänds från styrelsen tidigast fyra veckor före och senast två
veckor före mötesdagen.
Förenings kommunikation sker normalt med e-post. Föreningen är därför beroende av
ett aktuellt medlemsregister. Det åligger respektiva medlem att meddela eventuella
förändringar till föreningen. E-post som sänts till senast kända e-postadress anses
därmed ha kommit mottagaren tillhanda samma dygn.

12. MÖTESORDNING
Vid såväl ordinarie som extra föreningsmöten gäller följande:
1. Ärenden behandlas efter av styrelsen uppgjord föredragningslista.
2. Röstlängd på årsmötet upprättas på grundval av medlemsförteckning per den 30 januari
innevarande år.
4. Medlem får inte företräda annan medlem genom fullmakt vid röstning.
5. Omröstning sker öppet och beslut fattas med enkel majoritet där ej annorlunda stadgats.
Val kan dock förrättas genom sluten omröstning om någon så begär. Vid lika röstetal äger
ordföranden utslagsröst, utom vid val då lottning avgör.

13. STADGEÄNDRING
Ändring av dess stadgar kan ske genom likalydande beslut vid två på varandra följande
föreningsmöten, varav det ena ska vara ett årsmöte. Anmärkning: Då dessa stadgar är
interimistiska ska stadgarna nyfastställas med eventuella justeringar genom ett beslut på
årsmötet 2014.

14. UPPLÖSNING
Föreningen kan upplösa genom beslut på två varandra följande möten, varav det ena ska
vara ett årsmöte. För att verkställa upplösning krävs att vid det sista hållna mötet ska minst
tre fjärdedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna ge sitt bifall. Vid föreningens
upplösning ska eventuella tillgångar skänkas till Greenpeace Sverige.

