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Kapitel 1 • Grundläggande bestämmelser

§ 1  Förbundet
Föreningen Byggföretagen i Sverige – förbundet – är medlems orga
nisation inom Svenskt Näringsliv och bransch organisation för den 
svenska byggindu strin.

§ 2  Förbundets firma
Förbundets firma är Föreningen Byggföretagen i Sverige (”Byggfö
retagen”).

§ 3  Förbundets säte
Förbundet har sitt säte i Stockholm.

§ 4  Förbundets ändamål 
Förbundet är en bransch och arbetsgivarorganisation som har till 
ända mål att i enlighet med dessa och Svenskt Näringslivs stadgar 
främja medlemsföretagens gemensamma intressen som arbetsgiva
re och som näringsidkare inom byggindustrin.  
 
I sådant syfte har förbundet särskilt 
• att tillvarata medlemsföretagens intressen och driva för medlems

företagen gemensamma frågor,
• att verka för väl fungerande lönebildnings och regelsystem på 

arbets marknaden.

För utförande av företagsspecifika uppdrag samt för information, 
rådgivning, utbildning och annan service för medlemsföretagens 
räkning kan finnas ett servicebolag.
 Förbundet kan genom avtal samarbeta med branschföreningar. 

§ 5  Geografisk organisationsstruktur
Verksamheten ska bedrivas nationellt och lokalt.
 
§ 6  Byggförening
Byggförening utgörs av medlemsföretag med verksamhet inom ett 
geografiskt sammanhållet område.
 Byggföreningsindelningen beslutas av förbundsstämman. 
 Medlemsföretag bör tillhöra den eller de byggföreningar inom 
vars område verksamhet bedrivs i väsentlig omfattning. Vad som av
ses med väsentlig omfattning fastställs vid ordinarie förbundsstäm
ma. Saknas egentlig lokal anknytning beslutas byggföreningstillhö
righeten av förbundsstyrelsen.

§ 7  Verksamhetsår och årsredovisning 
För varje kalenderår ska förbundsstyrelsen avge års redovisning. 
Denna ska tillställas revisorerna senast den 15 mars påföljande år.

§ 8 Revision 
Granskning av förbundets räkenskaper och av förvaltningen i öv
rigt verkställs årligen av tre revisorer jämte supp leanter varav en 
revisor och en suppleant ska vara auktorise rad. Revisorerna och 
suppleanter na utses av för bundsstämman. Envar av dessa äger ta 
del av förbundets alla räkenskaper och andra handlingar. Senast den 
1 april ska revisorerna avsluta gransk ningen samt avlämna berättelse 
därom till förbundsstyrelsen.

Kapitel 2 • Medlemskap

§ 9 Medlemsföretag 
Till medlem i förbundet kan antas företag som bedriver verksamhet 
inom byggindustrin i Sverige som innefattas i de verksamhetsområ
den för vilka Byggföretagen tecknar kollektivavtal. 
 Medlem i förbundet är skyldig att samtidigt vara med lemsföretag 
i Svenskt Näringsliv och ställa sig till efterrättelse dess stadgar samt 
de särskilda avtal som träffas mellan Svenskt Näringsliv och förbun
det. 
 
§ 10 Medlemskapets omfattning 
Medlemskapet i förbundet omfattar all företagets verksamhet för 
vilken anslutning till förbundet kan ske. Undantag kan medges av 
förbundets styrelse under förutsättning av Svenskt Näringslivs god
kännande. Företag, som söker eller erhållit medlemskap, är skyldigt 
att på begäran av förbundet eller Svenskt Näringsliv lämna uppgift 
om och i vilken omfattning det bedriver annan rörelse. 
 
§ 11 Koncernförhållanden 
Medlemskap ska, i förekommande fall, sökas för alla de i en koncern 
ingående företagen, som har sådan verksamhet för vilken anslutning 
till förbundet kan ske. Förbundsstyrelsen kan medge undantag från 
denna regel om det finns särskilda skäl för det.

§ 12 Medlemsföretags företrädare
Endast den som är anställd i eller har ett väsent ligt inflytande över 
ett medlemsföretag kan anförtros uppdrag inom förbundet. Om le
damot ingått i samma beslutande församling, ledningsorgan, valbe
redning, utskott eller motsvarande i sex år eller mer ska förslag till 
omval särskilt moti veras. 
 Företrädare för medlemsföretag är skyldig att på begäran styrka 
sin behörighet att företräda medlemsföretaget.
 
§ 13 Inträde
Ansökan om inträde i förbundet sker i enlighet med fastställda ruti
ner. Sökanden ska härvid skriftligen intyga att sökanden kommer att 
följa såväl förbundets som Svenskt Näringslivs stadgar.
 Förbundsstyrelsen prövar och avgör inträdesansökan.  

§ 14 Medlemsföretags åligganden 
Det åligger medlemsföretag:

• att i sin verksamhet följa de beslut som förbundets stämma och 
styrelse fattar,

• att uppfylla, följa och tillämpa vid var tid gällande kriterier för 
medlemskap,

• att erlägga årsavgift till förbundet och dess servicebolag enligt 
de normer som fastställs av förbunds stäm man samt till Svenskt  
Näringsliv enligt dess stadgar, 

• att inge uppgifter som erfordras för fastställande av avgift eller för 
bedömning av företagets ekonomiska ställning eller som i övrigt 
erford ras med anledning av medlemskapet. Uppgift om lönesumma 
ska med lemsföretaget lämna skriftligen i den ordning för   bunds
styrelsen närmare bestämmer, dels vid ansökan om inträde i för
bundet, dels därefter årligen efter anmodan, 

• att inte förhandla om eller träffa kollektivavtal såvitt detta inte ut
tryckligen medgivits i centralt kollek tivavtal eller i annat fall god känts 
av såväl förbundet som Svenskt Näringslivs styrelse, 

• att inte säga upp centralt kollektivavtal utan för bunds styrelsens 
medgivande,  

• att tillämpa av förbundsstyrelsen godkänt kollektivavtal och även för
bundsstyrelsens föreskrifter om kollek tivavtals tolkning och tillämp
ning lik  som om arbetsvillkor, vilka icke är reglerade i kollektivavtal, 

• att inte under pågående strejk, lockout eller annan arbetskonflikt 
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i strid mot vad förbundsstyrelsen eller Svenskt Näringslivs styrelse 
beslutat, direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt 
understödja strejkande eller utestängda eller eljest av konflikt be
rörda arbetstagare, 

• att inte tillgripa lockout utan medgivande av Svenskt Näringslivs 
styrelse, 

• att efterfölja givna instruktioner från förbundet samt lämna de upp
gifter angående arbets och löneför hållan den som förbundet begär,

• att efter förbundsstyrelsens beslut redovisa sitt handlande i viss 
situation, 

• att i övrigt noga ställa sig till efterrättelse förbundets och Svenskt 
Näringslivs stadgar samt med stöd av nämnda stadgar fattade beslut.

Utöver vad som ovan angivits gäller i tillämpliga delar Svenskt Nä
ringslivs stad gar även mellan förbundet och medlemsföretagen.  

§ 15  Utträde 
Medlemskapet i förbundet upphör vid det hel eller halv års skifte 
som inträffar näst efter sex månader, sedan skriftlig uppsägning från 
medlemmens, förbundets eller Svenskt Näringslivs sida ägt rum.  
 Medlemskapet i förbundet upphör även om medlemskap i 
Svenskt Näringsliv på annat sätt än ovan angivits upphör.
 Medlemskapet i förbundet upphör samma dag som medlemsfö
retag försätts i konkurs.

§ 16  Uteslutning och skadestånd
Medlemsföretag, som bryter mot dessa stadgar eller i enlighet där
med fattade beslut, stämmans beslut, vid var tid gällande kriterier 
för medlemskap eller på annat sätt skadar förbundets intressen, kan 
uteslutas med omedelbar verkan genom beslut av förbundsstyrel
sen, som därvid även kan fastställa villkor för medlemskapets upp
hörande. 
 För sådana överträdelser, som avses i § 20, äger förbundsstyrel
sen även utdöma skadestånd.

§ 17  Beslut om uteslutning
För beslut om uteslutning eller skadestånd erfordras att minst tre 
fjärdedelar av förbundsstyrelsens samtliga ledamöter är ense hä
rom. Uppnås i fråga om uteslutning icke föreskriven röstövervikt, 
kan förbundsstyrelsen i den ordning som anges i § 47 besluta hän
skjuta ärendet till avgörande av stämman.
 För beslut om uteslutning på stämma fordras att beslutet antas 
av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Vid beslut i nämnda 
frågor tillämpas sedvanliga jävsregler.
 Förbundsstyrelsen kan uppdra åt styrelsens ordförande och verk
ställande direktören, i förening, att besluta om uteslutning av med
lemsföretag som oaktat anmaning inte uppfyller vid var tid gällande 
kriterier för medlemskap samt fastställa villkor för medlemskapets 
upphörande.

§ 18  Inbetalade avgifter
Medlemsföretag, vars medlemskap upphör, har inte rätt att återfå 
inbetalade avgifter eller bidrag, inte heller någon del av tillgångar i 
förbundet eller dess dotterbolag.

§ 19  Förändring av medlems företags rörelse
Överlåtelse eller nedläggande av medlemsföretags rörelse ska han
teras i enlighet med vad som framgår av Svenskt Näringslivs stad
gar. Medlemsföretaget är ansvarigt för att ny innehavare – som inte 
övertagit medlemskapet i förbundet – följer förbundets respektive 
Svenskt Näringslivs föreskrifter rörande förfarande under strejk, 
lockout eller avtalsrörelse under den tid som återstår av medlem
skapet. 

Kapitel 3 • Budget och avgifter

§ 21  Basutbud
Basutbud är den verksamhet förbundet tillhandahåller medlemsfö
retagen utan annan debitering än av förbundsstämman fastställda 
medlems och serviceavgifter.

§ 22  Avgifter
Avgift till förbundet och dess servicebolag för basutbudet – inträ
des, medlems och serviceavgift – utgår på av förbundsstäm man 
fastställt sätt. 
 Avgifter enligt ovan fastställs av förbundsstämman. För beslut 
fordras härvid att det antas av minst två tredjedelar av de avgivna 
rösterna. 
 Avgift till Svenskt Näringsliv utgår i enlighet med vad som sägs i 
Svenskt Näringslivs stadgar.

§ 23  Övriga avgifter
Ersättning för verksamhet utöver basutbudet samt kommersiella 
tjänster debiteras separat de företag som nyttjar sådan verksamhet 
eller tjänst. 

§ 24  Inbetalning av avgifter
Avgifter till förbundet och dess servicebolag ska inbetalas på de ti
der som förbundsstyrelsen fastställer. För nytillträdande medlems
företag utgår avgift från och med den månad under vilket medlem
skap erhållits. Om med lemsföretag försummar att i rätt tid erlägga 
förfallna avgifter är förbundsstyrelsen berättigad att vidta rättsliga 
åt gärder för beloppets indrivning, och/eller vidta åtgärder i enlighet 
med § 16 och § 17 i dessa stadgar. 

§ 20  Skadestånd 
Skadestånd med högst 20 basbelopp får i den ordning, som anges i 
§ 17 åläggas medlems företag i följande fall:

• Om medlemsföretag bryter mot beslut om lockout.  
• Om medlemsföretag tillämpar andra arbets och lönevillkor än dem 

som förbundet i kollektivavtal eller på annat sätt fastställt.
• Om medlemsföretag i strid mot Svenskt Näringslivs eller förbundssty

relsens beslut, direkt eller indirekt, bereder arbete åt eller på annat 
sätt understödjer strejkande eller utestängda eller eljest av konflikt 
berörda arbetstagare.

 
Underlåter medlemsföretag att erlägga skadestånd, äger förbunds
styrelsen vidta rättsliga åtgärder för beloppets indrivning.
 Med basbelopp avses i dessa stadgar basbeloppet enligt lagen 
om allmän försäkring vid tiden för senaste ut debi tering av medlems
avgift. 
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§ 28 Medlemsinflytande
Medlemsinflytandet utövas på föreningsstämman i byggföreningen. 
Byggföreningsstämman utser ombud till förbundsstämman. Därutö
ver utövas medlemsinflytande genom ordföranderåd.

FÖRBUNDSSTÄMMA 
 
§ 29  Ordinarie förbundsstämma  
Ordinarie förbundsstämma hålls årligen före den 1 juni på tid och 
plats som bestäms av förbundsstyrelsen. Kallelse sker genom för
bundsstyrelsens försorg och sker antingen genom brev eller elek
troniska brev till ombuden avsända minst 30 dagar före stämman.
 Minst 14 dagar före ordinarie stämma ska förteckning över de 
ärenden som ska behandlas samt stämmohandlingar jämte för
bundsstyrelsens yttrande över ärenden som anmälts enligt § 32 p. 
21, genom brev eller elektroniskt brev avsändas till stämmoombuden 
genom förbundsstyrelsens försorg.
 Vartannat år ska förbundsstämman, utöver sedvanliga stadgeen
liga ärenden, behandla frågor om förbundets verksamhetsinriktning. 
Om särskilda skäl före ligger kan dessa frågor behandlas även övriga 
år. 

§ 30  Extra förbundsstämma
Extra stämma sammankallas då styrelsen an ser det erforderligt eller 
efter framställan av förbundets revisorer eller av minst en tredjedel 
av stämmoombuden. 
 Till extra stämma utfärdas kallelse i samma ordning som till or
dinarie stämma. Vid extra stämma ska kallelsen dock ange de ären

den som ska behandlas. Annat ärende får inte avgöras vid sådan 
stämma. Fordrar ärende skyndsam behandling får kallelse till sådan 
stämma delges med kortare varsel, dock minst sju dagar. Vid kor
tare varsel än åtta dagar ska ombuden kallas med elektroniskt brev.

§ 31 Förbundsstämmas beslutsmässighet 
Ordinarie stämma är beslutsmässig när minst hälften av de enligt 
dessa stadgar valda ombuden är personligen närvarande eller före
trädda av suppleant.
 Extra stämma är beslutsmässig när minst hälften av de enligt 
dessa stadgar valda ombuden är person ligen närvarande eller före
trädda av suppleant eller företrädda genom fullmakt. 

§ 32   Ärenden vid ordinarie förbundsstämma 
Vid ordinarie stämma ska följande behandlas:

1. Val av stämmoordförande.
2. Upprop av ombud.
3. Justering av röstlängd och utseende av rösträknare.
4. Val av två justerare att jämte ord föranden justera protokollet. 
5. Fråga om stämman blivit behörigen kallad.
6. Förbundets årsredovisning inklusive dotterbolagens balans 

och resultaträkningar samt revisionsberät tel ser. 
7. Fastställande av förbundets balans och resultat räkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och förbundets 

verkställande direktör.
9. Utseende av ombud att företräda för bundet vid bo lagsstämma 

i servicebolaget med uttalande i frå gor na om bolagets resul
tat och balansräkningar, ansvarsfrihet för bolagsstyrelsen och 
dess verkställande direktör samt utseende av bolagsstyrelse 
och revisorer.

10. Fastställande av beräkningsunderlag för medlems och servi
ceavgift.

11. Fastställande av inträdes, medlems och ser vice avgift till för
bundet och dess service bolag.

12. Fastställande av ersättning till stämmo ombud, styrel  se
ledamöter och revi sorer. 

13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av ordförande och vice ordförande i förbunds styrelsen.
15. Val av tre revisorer jämte suppleanter varav en revi sor och en 

suppleant ska vara auktoriserad. 
16. Val av valberedning.
17. Val av ordförande och vice ordförande i valberedningen
18. Fastställande av valberedningsinstruktion
19. Fastställande av ordföranderådsinstruktion
20. Fastställande av röstfördelning mellan ombud vid Svenskt  

Näringslivs stämma.
21. Val av ombud vid Svenskt Näringslivs stämma.
22. Fastställande av rösträtten vid byggföreningsstämma.
23. Ärende som underställts stämman av förbundsstyrelsen.
24. Ärende som senast den 1 april skriftligen anmälts till förbunds

styrelsen av medlemsföretag. Ärende från medlem som avser 
stadgeändring ska dock ha inkommit till förbundsstyrelsen se
nast 60 dagar före stämman.

Ärende som inte omfattas av ovan angiven förteckning får inte utan 
samtliga närvarande ombuds samtycke upptas till avgörande – om 
detta inte omedelbart föranleds av förvaltningsberättelsen, balans 
och resultaträkningen, revi sionsberättelsen eller står i omedelbart 
samband med ärenden, som finns upptagna på förteckningen. 
 Vid förbundsstämman ska föras protokoll som justeras av stäm
mans ordförande och två för tillfället utsedda justerare.

Kapitel 5 • Medlemsinflytande och  
förbundets beslutande församlingar

§ 25  Strejk 
Om strejk utbryter eller hotar utbryta hos medlemsföretag, ska det 
hanteras i enlighet med vad som föreskrivs i Svenskt Näringslivs 
stadgar.

§ 26  Lockout 
Om medlemsföretag överväger att tillgripa lockout, ska anmälan 
härom göras till förbundsstyrelsen med angivande av skälen till och 
omfattningen av lockouten, varefter förbundsstyrelsen agerar i en
lighet med vad som föreskrivs i Svenskt Näringslivs stadgar. Anser 
förbundsstyrelsen att skäl föreligger för en mer omfattande lockout, 
äger förbundsstyrelsen besluta att hos Svenskt Näringsliv förorda 
sådan. För giltighet av sådant beslut fordras att tre fjärdedelar av 
förbundsstyrelsens ledamöter förenar sig om beslutet. Med enkel 
majoritet får förbundsstyrelsen hänskjuta ärendet till förbundsstäm
man, som äger att hos Svenskt Näringsliv förorda lockout om beslu
tet biträds av tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. 

§ 27  Konfliktersättning
Medlemsföretag är under de villkor och i den omfattning som anges 
i Svenskt Näringslivs stadgar berättigat till ersättning från Svenskt  
Näringsliv för skada genom strejk, lockout eller annan stridsåtgärd.
 Vid sidan härav äger förbundsstyrelsen, enligt regler som fast
ställs av förbundsstämman, besluta om ersättning ur förbundets 
medel till medlemsföretag som drabbas av skada genom arbetskon
fliktåtgärd. För giltighet av sådant beslut fordras att tre fjärdedelar 
av förbundsstyrelsens leda möter förenar sig om beslutet.

Kapitel 4 • Arbetskonflikter
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§ 33 Röstningsförfarande och närvaro vid förbundsstämma 
Vid stämman har företrädare för medlemsföretag rätt att närvara 
och yttra sig. Rösträtt tillkommer dock endast valt stämmoombud 
eller suppleant för denne. 
 Omröstning verkställs öppet. Sluten omröstning ska dock ske om 
någon så begär. Varje stämmo ombud har en röst. Beslut vid stäm
man fattas med enkel majoritet av de avgivna rösterna såvitt inte 
annat särskilt anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst. Vid val och sluten omröstning sker dock avgörandet ge
nom lottning. 
 Rösträtt genom fullmakt får inte ske på ordinarie stämma. Full
makt att utöva rösträtt på extra stämma får endast ges till valt om
bud eller i dennes ställe inträdd suppleant. Sådan röstberättigad får 
härvid ej utöva rösträtt för mer än två andra ombud.

§ 34   Omröstning i särskild ordning
Om förbundsstyrelsen anser det lämpligt kan fråga av göras genom 
skriftlig omröstning bland de valda ombuden. Detta gäller dock inte 
fråga om lockout och i frågor som enligt dessa stadgar antingen ska 
behandlas på ordinarie stämma enligt § 32 eller kräver minst två 
tredje delars majo ri tet för beslut.
 Skriftlig omröstning verkställs genom re kommenderat brev från 
förbundsstyrelsen till ombuden. Svarstiden ska vara minst åtta da
gar.
 Sammanräkning av sålunda avgivna röster verkställs av förbun
dets revisorer.
 För beslut vid skriftlig omröstning gäller att minst hälften av samt
liga ombud ska ha biträtt förslaget. Beslut som fattats på detta sätt 
gäller som stämmobeslut.
 Extra stämma, som föranleds av stadgeändring enligt § 60, må 
genom förbundsstyrelsens försorg hållas så att ordföranden och öv
riga funktionärer vid stämman via telekommunikation från stämmo
lokalen står i direkt för bindelse med valda ombud respektive i deras 
ställe inträdda suppleanter, som efter förbundsstyrelsens kallelse 
samlats till i härför beredda lokaler på skilda orter i landet.
 Röstningsförfarande genomförs med hjälp av särskilt utsedda 
rösträknare i lokalerna på de skilda orterna. Röstningsförfarandet 
ska på lämpligt sätt övervakas av förbundets revisorer.

§ 35  Val av stämmoombud
Ombud till förbundsstämman utses av byggföre nings stämma. För 
varje stämmoombud utses en personlig suppleant. Sammansätt
ningen av stämmo ombuden ska spegla medlemskåren inom bygg
föreningen. Stämmo ombuden och suppleanterna utses för tiden 
från och med ordi narie förbundsstämma fram till nästa års ordinarie 
förbundsstämma. 

§ 36  Antal stämmoombud
Antalet stämmoombud ska vara 99. Av dessa utgör förbundsstyrel
sens ledamöter elva, och respektive byggförening ett ombud varde
ra på stämman. Förbundsstyrelsens ordförande och vice ordförande 
utgör inte stämmoombud. De återstående ombudsplatserna förde
las mellan byggföreningarna i förhållande till hur många medlemsfö
retag respektive byggförening har i förhållande till det totala antalet 
medlemsföretag i förbundet. 
 Två eller flera byggföreningar kan hålla gemensam bygg förenings
stämma för att utse ombud till förbundsstämman.

BYGGFÖRENINGSSTÄMMA 
 
§ 37  Tidpunkt och kallelse till byggföreningsstämma
Ordinarie byggföreningsstämma hålls årligen före den 15 mars på 
tid och plats som bestäms av byggföreningsstyrelsen. Kallelse sker 
genom byggföre nings styrelsens försorg och ska innefatta uppgift 
om vad som ska före komma på stämman och sker genom brev el
ler elektroniskt brev avsända minst trettio dagar före stämman. 
Om byggföreningsstyrelse saknas övertar förbundsstyrelsen bygg
förenings styrel ses uppgifter.

§ 38  Extra byggföreningsstämma
Extra byggföreningsstämma sammankallas, då byggföreningsstyrel
sen anser det erforderligt eller efter begäran av minst en tiondel av 
medlemsföretagen eller av före tag som representerar minst en fem
tedel av det totala antalet röster inom byggföreningen.
 Till extra byggföreningsstämma utfärdas kallelse i samma ordning 
som till ordinarie byggförenings stämma. Fordrar ärende skyndsam 
behandling får kallelse till sådan stämma delges med kortare varsel, 
dock minst sju dagar. Vid kortare varsel än åtta dagar ska ombuden 
kallas genom elektroniskt brev.

§ 39 Byggföreningsstämmas beslutsmässighet
Ordinarie stämma är beslutsmässig när minst 35 procent av fören
ingens totala antal röster är företrädda vid stämman av medlemsfö
retags representanter eller företrädda genom fullmakt. 
 Extra stämma är beslutsmässig när minst 35 procent av förening
ens totala antal röster är företrädda vid stämman av medlemsföre
tags representanter eller företrädda genom fullmakt.
 För det fall byggföreningsstämman inte är beslutsmässig ska 
byggföreningsstyrelsen kalla till ny byggföreningsstämma. Om 
byggföreningsstämman åter inte är beslutsmässig ska byggfören
ingsstyrelsen anmäla ärende till förbundsstyrelsen att ärende om ny 
byggföreningsindelning måste tas upp till beslut av förbundsstäm
man. Innan beslut om ny byggföreningsindelning fattas av stämman 
ska samråd ske med styrelserna i de byggföreningsstyrelser som di
rekt berörs av beslutet. 

§ 40  Ärenden vid ordinarie byggföreningsstämma
Vid ordinarie byggföreningsstämma ska föl jande ärenden behand
las:

1. Val av stämmoordförande.
2. Justering av röstlängd och utseende av rösträknare.
3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Fråga om stämman blivit behörigen kallad.
5. Val av styrelseledamöter och suppleanter till byggföreningssty

relsen.
6. Val av ordförande i byggföreningsstyrelsen.
7. Val av ombud till förbundsstämman och personliga supplean

ter.
8. Val av lokal valberedning.
9. Val av ordförande och vice ordförande i valberedningen.
10. Av byggföreningsstyrelsen eller förbundsstyrelsen till fören

ingsstämman hänskjutna frågor.
11. Av medlemsföretag senast 30 dagar före stämman ingivet 

ärende.

Vid byggföreningsstämman ska föras protokoll som justeras av 
stämmans ord förande och två för tillfället utsedda justerare.

§ 41  Rösträtt vid byggföreningsstämma
Varje medlemsföretag har alltid minst en röst i förbundet. Härutö
ver erhåller medlemsföretag ytterligare en röst för varje full andel 
av erlagd avgift till förbundet enligt § 22 som till beloppet motsvarar 
en sjättedel av ett prisbasbelopp avrundat till närmaste hundratal 
kronor.  Med avgift avses vid senaste definitiva utdebitering erlagd 
medlems och serviceavgift.
 Medlemsföretagets rösträtt fördelas, vid verksamhet inom mer 
än en byggförening enligt § 6, mellan byggföreningarna på sätt som 
fastställts vid förbundsstämman.
 Rösträtt vid byggföreningsstämma tillkommer medlemsföretag 
som tilldelats minst en röst i byggföreningen.
 Inget medlemsföretag får dock utöva rösträtt för mer än 15 pro
cent av det totala antalet röster i byggföreningen avrundat till när
maste hela procenttal. Medlemsföretags totala antal röster – i fö
rekommande fall reducerat enligt ovan – utgör medlemsföretagets 
röstetal.
 Med med lems företag avses i förekommande fall koncern.
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§ 46  Förbundsstyrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder vid behov samt på begäran av minst tre 
styrelse ledamöter. Kallelse ska ske genom ordförandens eller verk
ställande direktörens försorg. 
 Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll som justeras av 
sammanträdets ordförande, verkställande direk tören och en för till
fället utsedd justerare.

§ 47  Förbundsstyrelsens beslutsmässighet
Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Styrelsen är beslutsmäs
sig då minst sju ledamöter är närvarande. Såvida inte annat anges 
i dessa stadgar, fattas beslut med enkel majoritet av de närvarande 
ledamöterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 48  Förbundsstyrelsens befogenheter 
Styrelsen äger besluta på förbundets vägnar i alla ärenden, om inte 
annat bestämts i dessa stadgar eller av för bundsstämman. Styrelsen 
äger handla på förbundets väg  nar i förhållande till tredje man samt 
företräda förbundet inför domstolar och myndigheter.

§ 49 Verkställande direktören 
Verkställande direktören, som tillika ska vara verkställande direktör i 
servicebolaget, leder förbundets löpande verksamhet i enlighet med 
av förbundsstyrelsen fastställd VDinstruktion. Verkställande direk
tören är härvid behörig att företräda förbundet i förhållande till tred
je man samt före träda förbundet inför domstolar och myndigheter.

BYGGFÖRENINGSSTYRELSE 
 
§ 50  Byggföreningsstyrelses sammansättning 
Byggföreningsstyrelse utgörs av sju ordi narie ledamöter och tre 
suppleanter. Byggföreningsstyrelsen utses av byggföreningsstäm
man efter förslag från lokal valberedning. Av de ordinarie leda
möterna utser byggför eningsstämman ordförande. Byggfören
ingsstyrelsens sammansättning ska spegla medlemskåren inom 
byggföreningen.

§ 51  Byggföreningsstyrelses uppgifter
Byggföreningsstyrelsen ansvarar, inom ramen för förbundsstyrel
sens beslut, i enlighet med dessa och Svenskt Näringslivs stadgar, 
gällande lag och författning samt vedertagen praxis för verksam
heten i byggföreningen.

§ 52  Byggföreningsstyrelses mandatperiod
Ledamöterna och suppleanterna i byggföreningsstyrelsen utses för 
tiden från ordinarie byggföre nings stämma till och med den ordinarie 
byggförenings stämma som hålls närmast två år från man datperio
dens början. Jämna år avgår fyra ledamöter och en suppleant. Udda 
år avgår övriga. 
 Avgår ordinarie ledamot under mandatperioden träder supple
ant in i dennes ställe. Om komplettering av byggföreningsstyrelsen 
erfordras under pågående mandat period, för att säkerställa bygg
föreningsstyrelsens beslutsmässighet, ska valbered ningen utse er
sättare för tiden fram till nästa byggföreningsstämma då komplette
ringsval sker, om inte ifråga varande mandatperiod då löpt ut. 
 Regler om vem som kan väljas som ledamot och omval framgår av  
§ 12.

§ 53  Byggföreningsstyrelses sammanträden
Byggföreningsstyrelsen sammanträder vid behov samt på begäran 
av minst tre ordinarie leda möter av styrelsen. Kallelse ska ske genom 
ordförandens försorg. Vid förfall för ordinarie ledamot ska suppleant 
inkallas. Denne äger då rösträtt och inträder som ledamot i den ordi
narie ledamotens ställe.  
 Vid byggföreningsstyrelsens sammanträden ska föras protokoll 
som justeras av sammanträdets ordförande och minst en för tillfället 
utsedd justerare.

FÖRBUNDSSTYRELSE 
 
§ 43  Förbundsstyrelsens sammansättning 
Förbundsstyrelsen utgörs av 13 ordinarie ledamöter. Inget medlems
företag eller i före kommande fall koncern får ha mer än en ledamot 
i förbundsstyrelsen. Ledamöterna utses av förbundsstämman som 
även utser ordförande och vice ordförande bland ledamöterna. 
Verkställande direktören ingår inte i styrelsen men deltar alltid i dess 
sammanträden med yttrande och förslagsrätt. Förbundsstyrelsens 
sammansättning ska spegla medlemskåren inom förbundet.

§ 44 Förbundsstyrelsens uppgifter
Förbundsstyrelsen ska leda förbundets verk samhet i en lig het med 
dessa och Svenskt Näringslivs stadgar, gällande lag och författning 
samt veder tagen praxis.  
 Det åligger vidare styrelsen

• att tillsätta och entlediga förbundets verkställande direktör,
• att kalla till och ansvara för förbundsstämma, 
• att verkställa av förbundsstämma fattade beslut, 
• att arbeta för främjandet av förbundets ändamål, 
• att sörja för att förbundet har en väl fungerande organisation samt 

utse ledamöter i förbundets utskott,
• att på begäran av medlemsföretag som berörs av byggföreningssty

relses beslut, pröva frågan och fatta beslut,
• att fatta beslut i frågor avseende arbetskonflikter,
• att i samråd med Svenskt Näringsliv handlägga kollek tivavtalsfrågor 

inom förbundets område och även vidta åtgärder med anledning 
av förestående eller pågående strejk, lockout eller annan kollektiv 
stridsåtgärd,  

• att svara för att förbundets bokföring noga fullgörs samt att medels
förvaltningen är ordnad på betryggande sätt liksom att behörig 
kontroll häröver finns,

• att fastställa årsbudget och verksamhetsplan för förbundet,
• att när så kommer i fråga utse ledamot och suppleant i Svenskt 

Näringslivs styrelse, 
• att utföra andra åligganden i enlighet med dessa stadgar.

§ 45  Mandatperiod för leda möterna i förbundsstyrelsen
Ledamöterna i förbundsstyrelsen utses för tiden från ordinarie för
bundsstämma till och med den ordinarie förbundsstämma som hålls 
närmast två år från man dat periodens början om förbundsstämman 
inte beslutar annat. Jämna år avgår sex ledamöter. Udda år avgår sju 
leda möter. Avgår ledamot under pågående mandatperiod ska valbe
redningen utse ersättare för tiden fram till nästa förbundsstämma då 
kompletteringsval sker, om inte mandat perioden då löpt ut. 
 Regler om vem som kan väljas som ledamot och omval om fram
går av § 12.

Kapitel 6 • Förbundets ledningsorgan 
Förbundsstyrelse och byggföreningsstyrelse

§ 42 Röstningsförfarande
Omröstning verkställs öppet. Sluten om  röst ning ska dock ske om 
någon så begär. Beslut vid byggföre ningsstämman fattas med enkel 
majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röste tal har ordföranden 
ut slagsröst, dock att vid val och sluten omröstning sker avgörandet 
genom lottning. 
 Företrädare för i koncern ingående medlemsföretag äger rätt att 
företräda samtliga i koncernen ingående medlemsföretags röster i 
byggföreningen.
 Medlemsföretag kan genom fullmakt över låta sin rösträtt på an
nat medlemsföretag, varvid dock inget medlemsföretag får företrä
da mer än ett medlemsföretag utöver sitt eget.
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§ 59 Inbördes tvister 
Tvist mellan förbundet å ena sidan och medlem å andra sidan ska 
avgöras av tre skiljemän enligt gällande Lag om skiljemän. Om enig
het mellan parterna om tredje skiljeman icke uppnås, ska denne 
utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskam mares 
skiljedomsinstitut. 
 Oberoende av vad som sägs i första stycket får part begära att 
tvisten avgörs av skiljemän i enlighet med Stockholms Handelskam
mares regler för förenklat skiljedomsförfarande eller att vid allmän 
domstol anhängiggöra talan, om saken uppenbarligen inte avser 
högre belopp än tio basbelopp. 

§ 60 Stadgeändring 
För beslut om ändring av dessa stadgar fordras att beslutet fattas 
vid två på varandra följande förbundsstämmor, den senare minst två 
månader efter den förra, och att beslutet på båda stämmorna antas 
med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. En av dessa stäm
mor ska vara ordinarie.
 Beslut om samgående med annan organisation fattas på samma 
sätt. 
 Stadgeändring träder inte i kraft förrän den blivit godkänd av 
Svenskt Näringsliv.

§ 61 Upplösning av förbundet
För beslut om upplösning av förbundet fordras att beslutet fattas 
vid två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor och att be
slutet på båda stämmorna antas med minst tre fjärdedelar av de 
avgivna rösterna. 
 Om upplösning av förbundet beslutats ska förbundets och dess 
dotterbolags förmögenhet fördelas mellan samtliga, som vid tiden 
för upplösningen är medlemmar i föreningen, i förhållande till vad 
var och en inbetalt i årsavgifter under de senaste tio åren, om inte 
annat beslutas vid den sista stämman med minst tre fjärdedelar av 
de avgivna rösterna.
 I begreppet medlem ingår tidigare medlem, som genom fusi
on, uppköp eller liknande blivit del av företag som är medlem vid 
upplösningstill fället.

Kapitel 8 • Övriga bestämmelser

§ 56  Val av valberedning
Valberedningar samt ordförande och vice ordförande för valbered
ningarna utses på förbundsstämma och byggför eningsstämma på 
förslag av förbundsstyrelse respektive byggföreningsstyrelse. Leda
möter och suppleanter i valberedning utses för tiden fram till och 
med nästa ordinarie stämma. För valberedningarna ska finnas en 
val berednings instruk tion som fastställs av för bunds stäm man.

§ 57  Förbundets valberedning
Valberedningen utgörs av nio ledamöter med tre suppleanter som 
inkallas vid förfall för ordinarie ledamot. Vid val av valberedning 
ska beaktas att valberedningen på lämpligt sätt avspeglar med
lemskretsen. 
 Valberedningen ska i enlighet med dessa stadgar upprätta och 
förelägga stämman förslag avseende

• val av styrelseledamöter, 
• val av ordförande och vice ordförande i förbunds styrelsen,
• val av revisorer med suppleanter,
• ersättningar till medlemsföreträdare och revisorer,
• eljest vid förbundsstämma eller förbundsstyrelsemöte förekom

mande val.

Härutöver ska valberedningen skyndsamt, för det fall ledamot i för
bundsstyrelsen avgår under mandatperioden, utse ersättare för le
damoten för tiden fram till och med nästa förbundsstämma då kom
pletteringsval sker, om inte mandatperioden då löpt ut. 
 Valberedningen ska vidare på begäran av förbundsstyrelsen läm
na förslag till ledamöter i förbundets utskott att utses av förbunds
styrelsen.

§ 58  Lokal valberedning
Valberedningen utgörs av tre ledamöter med tre suppleanter som 
inkallas vid behov. Vid val av valberedning ska beaktas att valbered
ningen på lämpligt sätt avspeglar medlemskretsen.
 Valberedningen ska i enlighet med dessa stadgar upprätta och 
förelägga byggföreningsstämman förslag avseende

• val av styrelseledamöter och suppleanter i byggför  e nings styrelsen,
• val av ordförande i byggföreningsstyrelsen,
• val av ombud och personliga suppleanter till för bunds stämman,
• eljest vid byggföreningsstämman förekommande val. 

Om komplettering av byggföreningsstyrelsen erfordras under på
gående mandatperiod för att säkerställa byggför eningsstyrelsens 
beslutsmässighet ska val beredningen utse ersättare för tiden fram 
till nästa byggförenings stäm ma då kompletteringsval sker, om inte 
ifrågavarande mandatperiod då löpt ut. 

Kapitel 7 • Valberedningar

§ 54  Byggföreningsstyrelses  beslutsmässighet
Inom byggföreningsstyrelsen har varje ledamot en röst. Styrelsen är 
beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas 
med enkel majoritet av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal 
har ordföranden utslagsröst. 

ORDFÖRANDERÅD

§ 55 Ordföranderåd
Ledamöterna i förbundsstyrelsen och ordförandena i Byggfören
ingarna ska samråda om samordningen av förbundets verksamhet 
minst en gång per år. Formerna för samråd regleras i en separat ord
föranderådsinstruktion som årligen fastställs av förbundsstämman. 
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