STADGAR
för Svenska Järn- och Metallskrothandlareföreningen
Dessa stadgar är reviderade och antagna vid höstmötet den 26 september 2016
samt årsmötet den 19 maj 2017.

§1
Ändamål
Föreningen, som utgör en sammanslutning av företagare inom skrotbranschen, har till
ändamål att tillvarataga medlemmarnas intressen samt att verka för en sund utveckling av
handeln med och bearbetning av järn- och metallskrot samt annat återvinningsbart material.

§2
Firma och säte
Föreningens firma är Svenska Järn- och Metallskrothandlareföreningen. Föreningen har sitt
säte i Stockholm.
§3
Föreningens märke
Föreningens märke, bestående av en cirkel med gröna pilar inneslutande en skrotmagnet följt
av ”SVENSKA JÄRN”, får bara användas av medlemmar i föreningen. (Bil §3)
§4
Medlemskap
Medlemskap i föreningen utgöres av s.k. företagsmedlemskap. För vinnande av medlemskap
erfordras:
1. att företaget har av myndighet erforderliga tillstånd att bedriva verksamhet
2. att innehavaren eller föreståndaren för verksamheten innehar branschvana och
uppfyller godtagbara villkor avseende redlighet och lämplighet i övrigt.

Företag som ej tillhör branschen enligt definition i §1, men som har intresse av densamma kan
ansöka om att bli intressemedlem i föreningen.
§5
Inträde
Ansökan om inträde i föreningen skall göras skriftligen till föreningens styrelse, som efter
prövning har att till- eller avstyrka ansökningen, varefter föreningssammanträde beslutar i
frågan om inträdesansökan. För inval fordra minst ¾ majoritet av de avgivna rösterna.
§6
Hedersledamot
Föreningen äger kalla särskilt förtjänt person till hedersledamot.

§7
Utträde
Utträde ur föreningen kan ske för påföljande kalenderår efter skriftlig uppsägning till
styrelsen senast den 30 juni. Den som utträder ur föreningen avstår frivilligt från varje
anspråk på föreningens tillgångar.

§8
Uteslutning
Om medlem eftersätter sina skyldigheter som medlem kan styrelsen med ¾ majoritet besluta
om medlems uteslutning.
Medlem som, trots anmaning, ickeerlagt årsavgiften kan, efter beslut av styrelsen, uteslutas ur
föreningen. Utesluten medlem äger ingen rätt till andel i föreningens tillgångar.
§9
Avgifter
Medlem skall erlägga årsavgift, som fastställes av föreningssammanträde för ett år i sänder.
Nyantagna medlemmar har att erlägga full årsavgift för inträdesåret.
Hedersledamot erlägger icke någon avgift.
§ 10
Förvaltning
Föreningens angelägenheter handhas av föreningens styrelse.

§11
Ordinarie föreningssammanträde
Föreningen håller ordinarie sammanträde en gång varje halvår på tider och platser, som
styrelsen bestämmer.
Kallelse till sådant sammanträde skall ske skriftligen minst 4 veckor i förväg.
Vid kallelse skall fogas föredragningslista över de ärenden som skall upptagas till prövning.
§ 12
Ärenden på ordinarie föreningssammanträde
På årets första ordinarie sammanträde skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av mötesordförande
Fastställande av röstlängd
Fastställande av dagordning
Val av två justeringsmän
Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
a) Styrelseberättelse
b) Revisionsberättelse

7. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
8. Beslut om användande av befintligt överskott
9. Fastställande av budget
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
11. Val av ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Övriga val
14. Bestämmande av årsavgift.

På årets andra ordinarie sammanträde skall utöver ovan under 1-5 angivna ärenden
förekomma utseende av minst två ledamöter i valberedning med uppgift att på nästkommande
ordinarie sammanträde framlägga förslag till val av ordförande, övriga styrelseledamöter och
suppleanter
§ 13
Extra sammanträde
Styrelsen äger, då den anser det erforderligt, kalla föreningen till extra sammanträde, då minst
10 föreningsmedlemmar hos styrelsen skriftligen begärt detta med angivande av vilket ärende
som skall upptagas till behandling.
Kallelse till extra sammanträde, som skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall
behandlas, skall ske skriftligen, minst 14 dagar i förväg.
På extra sammanträde får endast sådana ärenden upptagas till behandling, som angetts i
kallelsen.
§ 14
Omröstning
På föreningssammanträde fattas beslut genom öppen omröstning, för det fall ingen medlem
begär votering.
Varje medlem äger en röst. Medlemmar tillhörande samma koncern äger dock endast en röst
tillsammans.
Vid lika röstetal skall frågan tas upp vid nytt föreningssammanträde för behandling. Råder
även då lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Medlem av föreningen får företräda annan medlem via fullmakt. Medlem äger dock ej
företräda mer än två andra medlemmar av föreningen via fullmakt.
Intressemedlem saknar rösträtt.

§15
Styrelse
Föreningens styrelse skall bestå av fem till nio ledamöter.
Styrelsemedlemmar väljes för en tid av 1-2 år.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Styrelsen är beslutsmässig om minst 2/3 av ledamöterna deltager i styrelsesammanträdet
eller om minst hälften av styrelseledamöterna är tillstädes och ense om beslutet.

§ 16
Revision
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning väljes två revisorer och
minst en suppleant.
Revisorer äger när som helst taga del av räkenskaperna samt granska föreningens böcker och
handlingar.
Revisorerna skall upprätta en revisionsberättelse över sin granskning. I revisionsberättelsen
skall ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkas
§ 17
Stadgeändring
Förslag till ändring av stadgarna kan upptagas till behandling såväl i ordinarie som extra
föreningssammanträde. Beslut om stadgeändring skall dock, för att vara gällande, fattas på två
på varandra följande föreningssammanträden med minst ¾ majoritet av avgivna röster på
varje sådant sammanträde.
§ 18
Upplösning av föreningen
För beslut om föreningens upplösning erfordras, att besluten fattas med minst ¾ majoritet av
avgivna röster vid två på varandra följande föreningssammanträden, det andra minst en månad
efter det första.
Vid föreningens upplösning skall behållningen enligt föreningens beslut antingen användas
för välgörande ändamål eller utdelas till medlemmarna i proportion till huvudtalet.
§ 19
Skiljedom
Tvist mellan föreningen och någon av dess medlemmar får icke hänskjutas till domstol utan
skall avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts
regler för förenklat skiljedomsförfarande.

Dessa stadgar är reviderade och antagna vid höstmötet den 26 september 2016 samt årsmötet
den 19 maj 2017.

