SVENSKA LINOLJEFÖRENINGEN
Stadgar för föreningen antagna av föreningsstämman 2014-01-31
l Ändamål
Linoljeföreningen, nedan kallat föreningen, är en
ideell förening som har till ändamål att inom och utom landet
företräda och tillvarata anslutna medlemmars gemensamma
intressen, utom i frågor, som berör förhållandet mellan arbetsgivare
och arbetstagare.
Föreningens verksamhet skall i huvudsak inriktas på
att tillvarata medlemmarnas intresse gentemot leverantörer och
köpare i branschgemensamma frågor,
att utgöra ett organ vid förhandlingar, överenskommelser och
samarbete med myndigheterna, andra offentliga organ samt
organisationer inom och utom landet,
att verka för sunda och tidsenliga förhållanden inom tillverkning
och marknadsföring av linoljefärg och liknande
produkter,
att verka för ökade kunskaper och efterfrågan av medlemmarnas
produkter hos yrkesanvändare, återförsäljare och slutkonsumenter.
att ge medlemmarna upplysningar, råd och anvisningar i
branschens angelägenheter,
att främja samarbetet mellan medlemsföretagen.
2 Medlemskap
Som medlem av föreningen kan inväljas välrenommerat företag och
organisation samt dess anställda eller privatperson, som har gedigen
kunskap om eller inom landet säljer, tillverkar eller använder
linoljebaserade produkter.
Till medlem kan också inväljas bolag som i sin helhet ägs av en eller
flera medlemmar av föreningen vars uppgift ar att marknadsföra
linoljebaserade produkter. Föreningen skall vara medlem i Sveriges
Byggnadsvårdsförening.
3 Medlems inträde
Ansökan om inträde som medlem i föreningen görs skriftligen. Till
ansökan skall lämnas den redogörelse för verksamheten som
styrelsen begär. Innan ansökan beviljas skall den vara tillstyrkt av
en majoritet av styrelsen.
4 Medlems skyldighet
Medlemskap medför förpliktelse för medlemmen att fr o m den dag,
då ansökan om inträde beviljats, till bokstaven och andemeningen
följa dessa stadgar och alla i vederbörlig ordning antagna bestämmelser
och föreskrifter.

5 Utträde och uteslutning
Medlemskapet upphör vid det årsskifte, som inträffar näst efter sex
månader sedan skriftlig uppsägning från medlemmen eller föreningen
kommit föreningen eller medlemmen tillhanda.
Medlem har att erlägga fastställda avgifter fram till dess att
medlemskapet upphört.
Medlem, som trots anmaning inte betalat förfallna avgifter eller på
annat satt underlåter att rätta sig efter föreningens föreskrifter och
beslut eller som motverkar föreningens ändamål, kan genom beslut av
styrelsen med omedelbar verkan uteslutas varvid samtliga
rättigheter enligt dessa stadgar upphör.
Medlem, som utträder eller utesluts, kan inte återfå inbetalda
avgifter och inte heller ta del av föreningens tillgångar.
Företag äger inte rätt att efter utträde använda namn,
goodwillförmåner, kvalitetsmärkning m m som kan härledas till
medlemskap i föreningen eller andra organ och föreningar som är
underställda föreningen.
6 Avgifter
Medlemsavgiften består av årsavgift till föreningen och dess
servicebolag när sådant finns, avgifter till organisationer till vilka
medlemmar är anslutna genom föreningen samt till de samarbetsgrupper
medlemmen tillhör.
Underlaget för avgiftsberäkning skall vara medlemmens verksamhet
med anknytning till linoljefärg och liknande produkter.
Grunderna för medlemsavgiftens beräkning fastställs
årligen av föreningsstämman.
För föreningar, projekt och andra organ där föreningen ar huvudman
och där deltagandet är frivilligt har styrelsen rätt att fastställa
särskild avgift.
För avgifternas beräkning äger styrelsen från medlemmarna infordra
de uppgifter rörande medlemmarnas verksamhet som styrelsen
finner erforderlig. Underlåter medlem att lämna begärd information
äger styrelsen rätt att utta de avgifter den finner skäligt.
Styrelsen bestämmer hur avgifterna skall erläggas.
7 Styrelse
Ledningen av föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med
säte i Stockholm. Styrelsen utses av stämma och består av lägst två
och högst fem ledamöter. Suppleanter skall
utses till det antal som styrelsen utgör.
Förbundsstämman utser ordförande. I övrigt
konstituerar sig styrelsen själv och utser firmatecknare.
Ordförande väljs på ett år. Uppdragen bör inte
innehas av samma person under längre tid än fem år i följd. Övriga
ledamöter och suppleanter skall utses för en tid av två år med
successiv valordning.
8 Styrelsens beslutsmässighet
Styrelsen ar beslutsför när minst hälften av dess ledamöter är
närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som omfattas
av flertalet av de närvarande, eller vid lika röstetal den mening
som biträds av ordföranden. Ledamot ar skyldig att anmäla när jäv föreligger.
Varje ledamot har en röst.

9 Styrelsens Åligganden
Styrelsen åligger:
att företräda föreningen när dessa stadgar inte annorlunda föreskriver
eller stämman annorlunda beslutar,
att förvalta föreningens angelägenheter,
att sörja för en sådan organisation av föreningens verksamhet som
får anses tillfredsställande med hänsyn till omständigheterna,
att förbereda alla ärenden till förbundsstämma och sammankalla
sådan stämma,
att verkställa på stämma fattade beslut,
att övervaka efterlevnaden av föreningens stadgar och alla av
stämma eller styrelse fattade beslut,
att förvalta föreningens tillgångar samt sörja för att noggranna
räkenskaper över föreningens inkomster och utgifter förs,
att på ordinarie stämma varje år framlägga berättelse över sin
förvaltning jämte revisorernas utlåtande däröver,
att besluta över ansökan om inträde eller utträde samt verkställa
uteslutning ur föreningen.
10 Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammankallas av ordföranden och
vid förfall för denne av honom utsedd styrelseledamot. sammanträde skall hållas då
det anses vara påkallat och begärs av styrelseledamot eller revisor.
Samtliga sammanträden skall protokollföras och, förutom av
ordföranden, justeras av på sammanträdet utsedd justeringsman.
11 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper
utses årligen på ordinarie stämma en revisor och en revisorssuppleant.
12 Räkenskaper
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.
Föreningens räkenskaper skall föras i enlighet med bokföringslagens
bestämmelser.
Räkenskaperna skall granskas av de enligt §11 utsedda revisorerna
vilka har att avge skriftligt utlåtande, däri ansvarsfrihet för
styrelsen tillstyrks eller avstyrks.
13 Samarbetsgrupper
Föreningen kan bilda samarbetsgrupper för att främja samarbetet
mellan medlemmar med intressegemenskap på ett visst produktområde
eller kring andra gemensamma frågor. Samarbetsgrupper
skall följa av förbundsstämman antagna stadgar.
14 Dotterbolag
Föreningen kan äga bolag som gagnar föreningens intressen.

15 Ordinarie stämma
Ordinarie stämma hålls årligen senast under juni månad.
Närvaro och yttranderätt tillkommer samtliga medlemmar i föreningen.
På ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1 Val av ordförande vid stämman,
2 Val av sekreterare.
3 Val av justeringsman.
4 Fastställande av röstlängd.
5 Fråga om stämmans behöriga utlysande.
6 Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse.
7 Fastställande av resultat- och balansräkning.
8 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9 Fastställande av grunderna för medlemsavgifternas beräkning
samt avgifternas maximala storlek jämte rösträttsberäkningsgrunder.
10 Förslag från styrelsen.
11 Beslut angående antal styrelseledamöter och suppleanter.
12 Val av styrelsens ordförande.
13 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
14 Beslut om ersättning till styrelse och revisorer.
15 Val av ombud till bolagsstämmor hos dotterbolag, vilka har
att agera enligt förbundsstämmans beslut.
16 Val av ombud till Sveriges Byggnadsvårdsförenings stämma och
nominering av representant till dess styrelse.
17 Val av revisor och revisorssuppleant.
18 Val av valberedning.
16 Extra stämma
Extra stämma hålls då styrelsen finner så påkallat. Extra stämma
skall även avhållas då revisorerna, minst 1/3 av medlemmarna
framställt önskemål om detta.
17 Kallelse till stämma
Kallelse till stämma eller extra stämma skall ske tidigast fyra
veckor och senast 14 dagar före stämman genom brev eller elektronisk
post till samtliga medlemmar.
18 Rösträtt på stämma
Närvarande medlem äger själv utöva sin rösträtt och har en röst.
Röstberättigad skall senast 1 vecka före stämman till styrelsen ange
den person som skall utöva rösträtten.
Röstberättigad äger endast rösta för de vid upprättande av
röstlängden angivna rösterna.
Omröstning sker öppet, dock må val, därest någon så påfordrar,
verkställas med slutna sedlar.
Stämmans beslut bestäms genom enkel röstövervikt.
Vid lika röstetal gäller den mening vilken biträtts av ordföranden.
20 Protokoll
Vid stämman skall föras protokoll, som justeras av ordföranden och
en justeringsman.

21 Valberedning
I föreningen skall finnas en av stämman utsedd valberedning med en
ledamot och en suppleant. Valberedningen åligger att utarbeta
förslag inför de val som skall ske på stämma.
Ledamots mandatperiod är två år. Suppleanten väljs på
ett år.
22 Tvister
Tvist mellan medlem och föreningen skall avgöras av allmän svensk
domstol med tillämpning av gällande svensk lag.
23 Ändring av stadgar
För beslut om stadgeändring krävs att sådant beslut fattas på
ordinarie stämma med minst 2/3 röstmajoritet.
24 Upplösning av föreningen
För beslut om föreningens upplösning krävs att sådant beslut fattas av
två på varandra följande stämmor med minst tre månaders
mellanrum. Den andra av dessa stämmor skall vara en ordinarie
stämma och för ett antaget beslut kravs minst 2/3 röstmajoritet vid
båda stämmorna.
25 Fusion
För beslut om fusion krävs att sådant beslut fattas av två på
varandra följande stämmor med minst tre månaders mellanrum. Den
andra av dessa stämmor skall vara en ordinarie stämma och för ett
antaget beslut kravs minst 2/3 röstmajoritet vid båda stämmorna.
26 Fördelning av tillgångar vid upplösning
I händelse av föreningens upplösning skall föreningens tillgångar
användas för ändamål som gagnar linoljefärgsbranschen efter närmare
bestämmande vid den sista stämman före upplösning.

