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Stadgar för
FÖRENINGEN FÖR SVERIGES BYGGLOVGRANSKARE OCH
BYGGNADSNÄMNDSSEKRETERARE

Stadgarna antagna vid föreningens årsmöte 1975-09-13, reviderade 1993-08-25, 2000-09-20,
2007-09-19, 2013-09-18, 2019-09-19.
§ 1. Föreningens namn är Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och byggnadsnämndsSekreterare.
§ 2. Föreningen är en intresseförening som har till uppgift att sammanföra byggnadsnämndssekreterare, bygglovgranskare och annan personal vid nämnder och styrelser som arbetar med frågor
inom plan- och bygglagen (PBL) i Sveriges kommuner
§ 3. Ansökan om medlemskap görs till styrelsen på föreningens hemsida. Endast person som är
anställd i någon av Sveriges kommuner kan bli medlem i föreningen. Beslut om medlemskap fattas av
styrelsemedlem som styrelsen utser. Beslut om avslag ska motiveras. Redovisning ska ske till
styrelsen, vid nästkommande möte.
§ 3a. Medlem kan efter pensionering från kommunal tjänst och avslutad yrkesverksamhet ansöka till
styrelsen att få kvarstå som veteranmedlem, avgiften är ordinarie medlemsavgift. Veteranmedlem kan
delta på föreningens utbildningsdagar till reducerad avgift, denna avgift är 35 procent av aktuell avgift
för medlem.
§ 4. Varje medlem ska till föreningen betala fastställd medlemsavgift vid tidpunkt som föreningen
fastställer. Styrelsen har rätt att utesluta medlem som inte betalat medlemsavgift, efter att en skriftlig
påminnelse skickats om obetald medlemsavgift. Beslut om uteslutning kan fattas av den
styrelsemedlem som ansvarar för medlemsregistret. Redovisning om uteslutning ska ske till styrelsen,
vid nästkommande styrelsemöte.
§ 4a. Medlem som motarbetar föreningens syfte kan uteslutas ur föreningen. Förslag om detta skall av
styrelsen läggas fram på årsmöte och av föreningen avgöras genom sluten omröstning. För antagande
av förslaget ska beslutet stödjas av minst tre fjärdedelar, dock minst 10, av de röstberättigade på
årsmötet. Medlem som utesluts ur föreningen får inte tillbaka betald medlemsavgift.
§ 5. Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som väljs av ordinarie årsmöte och består av 7
ledamöter och 3 ersättare. Till styrelsen eller annat förtroendeuppdrag får väljas medlem eller
veteranmedlem. Veteranmedlem skall dock tidigare ha haft förtroendeuppdrag i föreningen.
Ordförande väljs för ett år. Övriga ledamöter väljs för tre år med beaktande av att 1/3 av antalet avgår
vart 3:e år samt med av detta betingad jämkning beträffande mandattiden första gången val äger rum.
Mandattiden utlöper med årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, vice kassör,
sekreterare, vice sekreterare, klubbmästare, medlemsansvarig, webbansvarig och redaktör.

Vice befattningshavare ska hjälpa ordinarie och vid förhinder för denne fullgöra dennes
uppgifter.
§ 6. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller vid förhinder för denne, av vice
ordförande.

2(3)

Styrelsen är beslutsmässig, då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller
den mening, som ordförande vid sammanträdet biträder.
Styrelsens sammanträden leds av ordföranden. Är varken ordföranden eller vice ordföranden
närvarande väljs ordförande för sammanträdet.
Ersättare skall kallas till styrelsens sammanträde. De har yttrande- och förslagsrätt, dock inte
beslutsrätt.
Styrelsen beslutar i vilken ordning ersättarna skall inträda i styrelseledamots ställe.
Styrelsen äger själv besluta om styrelsen önskar arbeta tillsammans i sin helhet eller genom särskilda
arbetsutskott.
§ 7. Firmatecknare är, styrelsen i dess helhet, ordförande och kassör var för sig i ekonomiska ärenden i
övriga ärenden, vice ordförande och sekreterare var för sig. Föreningens tillgångar förutom en mindre
handkassa, ska vara insatta på bankkonto och/eller postgirokonto.
§ 7a. Styrelsen ansvarar att protokoll förs vid styrelsens möten. Styrelsen som helhet ansvarar
gemensamt för gallring och arkivering av föreningens handlingar.
Styrelsen ansvarar vidare för register över föreningens medlemmar samt svarar för samordning av
föreningens information.
§ 8. Föreningens verksamhetsår omfattar tiden mellan årsmötena. Räkenskapsåret omfattar kalenderår.
Räkenskapshandlingarna skall stå till revisorernas förfogande för upprättande av revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen skall vara kassören tillhanda i god tid, dock senast den 1 juni.
§ 9. Förslag på ordförande och styrelse tas fram av en valberedning som består av tre ledamöter.
Valberedningen väljs vid årsmötet och har till uppgift att vid nästa ordinarie årsmöte lämna förslag till
de val som skall förrättas vid årsmötet. Valberedningen kan adjungera en eller flera medlemmar i
föreningen till sitt arbete.
§ 10. Ordinarie årsmöte hålls under tredje kvartalet på dag och plats som styrelsen fastställer.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
a)

Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst.

b)

Godkännande av dagordning för årsmötet.

c)

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

d)

Val av två protokolljusterare som jämte ordförande skall justera årsmötesprotokollet.

e)

Styrelsens årsberättelse.

f)

Revisionsberättelse.

g)

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

h)

Budgetförslag och fastställande av medlemsavgift.

i)

Val av ordförande för 1 år.

j)

Val av styrelseledamöter för 3 år.

k)

Val av ersättare för 3 år.

l)

Val av två revisorer samt en revisorersättare för 1 år.
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m)

Val av tre ledamöter till valberedningen varav en sammankallande.

n)

Annan fråga, vilken föreningsmedlem hos styrelsen senast 14 dagar före sammanträdet har begärt
att ta upp till behandling vid årsmötet.

Extra föreningsmöte utlyses om styrelsen så anser det nödvändigt eller då minst 1/10-del av
föreningens medlemmar så begär.
§ 11. Kallelse till årsmötet utlyses på föreningens hemsida minst 30 dagar före årsmötet. Kallelse till
årsmötet skall ske till medlemmarna genom styrelsens försorg minst 30 dagar före årsmötet. Till
kallelsen finns dagordning för årsmötet samt beslutsbilagor. Sådan kallelse skall innehålla dagordning
för årsmötet samt valberedningens förslag.
§ 12. För ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen krävs beslut av två årsmöten. Beslutet
skall stödjas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna.
§ 13. Befintliga tillgångar ska vid föreningens upplösning användas för ändamål som föreningen
bestämmer vid ett årsmöte.

