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Stadgar för Byggnadsvårdsföretagen i Sverige Ekonomisk förening 
Organisationsnummer 769632-7910 

Fastställda 2016-06-03.  
Reviderade (1) 2018-08-14 och godkända av Bolagsverket 2019-02-11 
 
§1 Organisation 
Byggnadsvårdsföretagen är en ekonomisk förening för företagsnätverk inom 
byggnadsvården. Föreningen är verksam i Sverige. 
 
§2 Ändamål och verksamhet 
Föreningens ändamål är att främja samverkan, kunskapsutbyte och kompetensutveckling 
hos företagsnätverkens medlemsföretag samt utveckling av byggnadsvårdsbranschen i 
Sverige. 
 
§3 Föreningens firma och styrelsens säte 
Föreningens firma skall vara Byggnadsvårdsföretagen i Sverige Ekonomisk förening. 
Styrelsen har sitt säte i Mariestad. 
 
§4 Medlemskap  
Som medlem kan nätverk/föreningar för företag verksamma inom vård och restaurering av 
kulturhistoriskt intressanta och värdefulla byggnader antas (nätverksmedlem).  
 
Som medlem kan även antas enskilt företag i län eller region där befintligt nätverk ej önskar 
ansluta till föreningen eller där nätverk saknas (enskild företagsmedlem). 
 
Till medlem antas nätverk/förening/enskilt företag, som kan förväntas följa föreningens 
stadgar, policy och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan 
om medlemskap inlämnas skriftligen till styrelsen och beslutas av föreningens styrelse. Om 
nytt eller befintligt nätverk, i län eller region där enskilda företagsmedlemmar finns, blir 
nätverksmedlem, upphör sagda enskilda företagsmedlemmars medlemskap i föreningen 
automatiskt och insats(er) återbetalas. Sagda enskilda företagsmedlemmar ansluts till 
föreningen, genom att de blir medlemmar i nätverket. 
 
§5 Medlems åliggande 
Medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda avgifter 
samt följa föreningens stadgar, policy och beslut. 
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§6 Insats, årlig medlemsavgift och serviceavgift 
Per nätverksmedlem uttas en insats om 1000:- kr att betalas vid inträde. Enskild 
företagsmedlem betalar vid inträde en insats om 100:- kr. 
 
Uttagande av årlig medlemsavgift samt serviceavgift för nästkommande verksamhetsår 
fastställs av föreningsstämman eller extra stämma. Medlemsavgift betalas på sätt och inom 
tid som styrelsen bestämmer.  
 
Enskild företagsmedlem betalar samma årsmedlemsavgift som nätverksmedlem. Enskild 
företagsmedlem betalar en serviceavgift som är 50% högre än den serviceavgift som 
debiteras nätverksmedlem per anslutet företag. 
 
§7 Uteslutning 
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller 
motarbetar dess intressen och ändamål kan uteslutas ur föreningen genom beslut av 
styrelsen. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, 
genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det meddelandet om 
uteslutningen avsänts till medlemmen. Vid uteslutning återbetalas medlemsinsatsen. 
 
§8 Utträde 
Utträde ur föreningen sker genom att medlem skriftligen meddelar styrelsen önskemål om 
detta. Utträdet sker i samband med att styrelsen behandlar medlems ansökan om avgång 
vid styrelsemöte. Vid utträde återbetalas medlemsinsatsen. 
 
§9 Styrelse 
Styrelsen väljs av föreningsstämman och ska bestå av 1 ordinarie ledamot samt en 
suppleant för varje deltagande nätverk. Antalet styrelseledamöter bestäms således av 
antalet medlemmar, dvs antalet deltagande nätverk/föreningar, men ska vara minst 5 och 
högst 21 ledamöter. Enskilda företagsmedlemmar kan inte representeras i styrelsen. 
Mandattiden för ledamöter är normalt två år. Förslag till styrelse och revisorer bereds av 
valberedningen och beslutas av föreningens medlemmar vid årsstämman. Styrelsens 
uppdrag gäller från utgången av ordinarie föreningsstämma och intill utgången av den 
därpå följande föreningsstämman. Vid konstituerande möte väljs halva styrelsen på 1 år. 

 
§10 Valberedning 
För beredning av val på föreningsstämman skall det finnas en valberedning bestående av 
en ordinarie ledamot samt en suppleant, som utses av stämman. Medlem av 
valberedningen får inte ingå i föreningens styrelse. 
 
§11 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen därtill 
utser. 
 
§12 Revisorer 
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en ordinarie revisor samt en 
revisorssuppleant för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande 
räkenskapsår. 
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§13 Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 
 
§14 Årsredovisning 
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie 
föreningsstämma. Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och 
förvaltningsberättelse. 
 
§15 Ordinarie föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen inom fem månader från utgången av varje 
räkenskapsår, dvs före maj månads utgång.  Vid ordinarie föreningsstämma skall följande 
ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande för stämman. 
 

2. Val av sekreterare för stämman 
 

3. Val av två justerande. 
 

4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning. 
 

5. Fastställande av dagordning. 
 

6. Styrelsens redovisning av verksamhetsberättelse. 
 

7. Revisorernas berättelse. 
 

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning. 
 

9. Beslut med anledning av förenings vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning. 
 

10. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
 

11. Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisorer för tiden från utgången av 
denna stämma intill utgången av därpå följande ordinarie föreningsstämma. 

 
12. Beslut om medlemsavgift och serviceavgift för kommande verksamhetsår. 

 
13. Behandling av från styrelsen hänskjutna ärenden. 

 
14. Beslut om förslag till verksamhetsplan. 

 
15. Behandling av i stadgeenlig ordning väckta ärenden. 

 
16. Val av styrelseledamöter. 

 
17. Val av revisor och revisorssuppleant. 

 
18. Val av valberedning bestående av en ordinarie ledamot och en suppleant. 

 
19. Övriga ärenden. 
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§16 Kallelse och andra meddelanden 
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per post eller e-brev. Kallelse skall vara utsänd 
tidigast sex veckor före och senast två veckor före föreningsstämma eller extra stämma. 
Andra meddelanden till medlemmarna kan ske skriftligen per post eller per e-brev. 
 
§17 Motion till föreningsstämman 
Motion skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före föreningsstämma för att 
styrelsen skall hinna behandla sådan. Motion skall beskriva bakgrund, komma med förslag, 
motivera detta och föreslå beslut. Motion skall vara daterad och underskriven med namn. 
Endast medlem kan lämna motion. 
 
§18 Beslut 
På föreningsstämma äger nätverksmedlem en röst. Enskild företagsmedlem äger 1/30 
röst. 
 
Vid beslut i styrelsen och på föreningsstämma skall enighet eftersträvas. Kan inte enighet 
uppnås krävs minst 2/3 majoritet för att beslut skall var giltigt. För stadgeändring krävs 
stöd bland minst 2/3 av rösterna på föreningsstämma. För att beslut skall gälla måste minst 
hälften av ledamöterna plus ordföranden delta i beslutet. Vid lika röstetal avgörs frågan till 
förmån för den mening som stöds av ordföranden. Vid ändring av stadgar krävs två på 
varandra följande föreningsstämmor. 
 
§19 Överskott 
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning beslutas om av årsstämman. 

 
§20 Extra föreningsstämma 
Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner skäl till det eller senast inom en månad från 
att revisorerna eller minst 25% av medlemmarna skriftligen till styrelsen begär detta. 

 
§21 Upplösning 
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas i proportion till 
inbetalade insatser. 
 
§22 Föreningslagen 
I övrigt gäller bestämmelserna i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. 


