STADGAR FÖR SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI
(antagna år 1981, reviderade 1990, 1995, 1997, 2002, 2008 och 2012)
1 § Föreningen
Föreningen Sveriges Bergmaterialindustri är branschorganisation för bergmaterialindustrin och medlem av
föreningen Svenskt Näringsliv. Dess säte är Stockholm.
2 § Ändamål
Föreningens ändamål är att samla och stärka svensk bergmaterialindustri, att tillvarata medlemmarnas
gemensamma intressen i branschrelaterade och näringspolitiska frågor samt att företräda medlemmarna i frågor
av gemensamt intresse inför statsmakten, myndigheter, andra organisationer, internationella organ och
allmänhet.
3 § Medlemmar
Till medlem kan antas företag eller enskild person som ansluter sig till föreningens grundläggande värderingar
och som producerar, bearbetar eller försäljer bergmaterial eller återvunnet material som huvudsakligen består av
bergmaterial, eller som är verksam som leverantör eller konsult inom branschen.
4 § Medlemskap, ansökan – upphörande
Ansökan om medlemskap görs skriftligen och prövas av styrelsen efter att företaget varit verksamt i minst 18
månader. I koncern ska moderbolag och samtliga dotterföretag i branschen anslutas.
Medlemskap upphör vid nästkommande årsskifte efter skriftlig uppsägning minst tolv månader i förväg. Medlem
som underlåter att erlägga förfallna avgifter kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem som motverkar
föreningens syfte kan uteslutas av stämma.
5 § Avgifter
Avgifterna till föreningen utgörs av inträdesavgift och årsavgift. De beslutas av ordinarie stämma.
Uppgift om storleken av nästföregående års materialproduktion (”deklaration”) till grund för beräkning av
avgifterna skall av medlem insändas till föreningen på fastställt formulär. Inkommer inte sådan uppgift får
styrelsen uppskatta grunden för avgiften. Koncern skall i förekommande fall deklarera dotterföretagens
produktion.
Föreningen äger rätt att genom auktoriserad revisor kontrollera lämnade produktionsuppgifter.
Ny medlem erlägger årsavgift fr o m det kvartal under vilket inträde sker.
Avgifterna skall betalas inom en månad från debitering. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt
styrelsens bestämmande.
6 § Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, om inte stadgar eller stämma föreskriver annat.
Styrelsen består av ordförande och minst fem övriga ledamöter med det antal suppleanter stämman beslutar.
Mandattid är två år. Halva antalet väljes varje år. Ordföranden väljes av stämman.
Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Varje ledamot har en röst. Beslut fattas
med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen får bemyndiga enskild ledamot eller annan att teckna föreningens firma.
Styrelsen får utse ett arbetsutskott att enligt styrelsens bestämmande förvalta föreningens angelägenheter. För
beslut inom arbetsutskottet krävs att samtliga ledamöter deltagit. Är arbetsutskottets beslut icke enhälligt skall
frågan hänskjutas till styrelsens avgörande.
7 § Redovisning, revisorer
Kalenderår är räkenskapsår för föreningen.
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen på ordinarie stämma utses två
revisorer och två suppleanter. En revisor skall vara auktoriserad revisor.

8 § Stämma
Ordinarie stämma hålles årligen senast under juni månad. Extra stämma hålles när styrelsen eller revisorerna
beslutar härom eller detta för särskilt uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst tio medlemmar.
Kallelse till ordinarie stämma skall ske skriftligen senast två veckor före stämman, till extra stämma senast en
vecka före stämman. I kallelsen skall ärendena på stämman anges.
Medlem som önskar att särskild fråga skall behandlas på ordinarie stämma skall inge skriftlig framställning
härom till styrelsen före första april.
Vid ordinarie stämma skall förekomma
1. Val av ordförande vid stämman
2. Justering av röstlängd
3. Fråga om stämman blivit stadgeenligt sammankallad
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Styrelsens förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkning, revisorernas berättelse samt
fastställande av balansräkningen
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Ärende som styrelsen eller föreningsmedlem hänskjutit till stämman
8. Budget och avgifter
9. Val av styrelse och ordförande i styrelsen
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter
11. Val av valkommitté
9 § Rösträtt
Medlem har 1 röst för varje 10 000 kronor som erlagts i medlemsavgift. Medlem som vid röstningstillfället ännu
inte erlagt förfallen avgift saknar rösträtt.
Röstning kan ske på grund av skriftlig fullmakt ställd på medlem eller ställföreträdare för medlem; dock får
ingen rösta för fler än tre frånvarande medlemmar.
Beslut fattas med enkel majoritet om annat inte är särskilt stadgat. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst;
val skall dock avgöras genom lottning.
Omröstning sker öppet; val skall dock på yrkande därom förrättas med slutna sedlar.
Röstning rörande disposition av föreningens tillgångar i samband med upplösning av föreningen, är särskilt
stadgat i 14 §.
10 § Protokoll
Vid stämma och sammanträde med styrelsen skall föras protokoll. Envar som deltagit i ärendes avgörande anses
ha biträtt det i protokollet antecknade beslutet om han inte låtit anteckna avvikande mening.
11 § Särskilt förtjänsttecken och Årets insats
Person som under flera år gjort betydelsefulla insatser kan efter beslut av föreningsstyrelsen tilldelas föreningens
Särskilda förtjänsttecken. Alla medlemmar kan komma ifråga, men insatserna ska vara utöver vad som följer av
ett förtroendeuppdrag i föreningen.
Person som det gångna året gjort viktiga insatser för föreningen eller branschen kan tilldelas en utmärkelse för
Årets insats efter beslut i styrelsen.
12 § Regional verksamhet
Föreningen skall bedriva verksamhet för och med medlemmar i avgränsade regioner. På förslag av regionens
medlemsföretag kan styrelsen utse personer bland regionens medlemsföretag för att genomföra sådan
verksamhet i samarbete med föreningens kansli.
13 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande stämmor, varav på den senare med två
tredjedels majoritet. En av stämmorna skall vara ordinarie stämma.
14 § Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas i samma ordning som gäller för stadgeändring. I samband med
sådant beslut skall bestämmas hur föreningens tillgångar skall disponeras. Vid röstning härom skall de, som då
är medlemmar av föreningen, äga rösträtt i relation till sammanlagda beloppet av de årsavgifter som de erlagt
under de sista tio åren, räknat från senaste inträdet.

