STADGAR
För

STOCKHOLMS LÅSSMEDSMÄSTARES FÖRENING
Fastställda vid medlemsmötet iStockholm 2007-10-12

§1
Föreningens uppgift är att med iakttagande av medlemsföretagens lokala intressen inom sitt
verksamhetsområde bidraga till förverkligandet av Riksförbundets ändamål.
§2
Föreningens verksamhetsområde är Stockholmsregionen Föreligger tvist om föreningens
verksamhetsområde skall denna avgöras av Riksförbundet.
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.
§3
Föreningsmöte hålles då föreningens styrelse så beslutar, eller då det för behandling av visst
ärende begäres av Riksförbundets styrelse, eller av minst två tredjedelar av föreningens
medlemmar. Föreningsmöte skall dock hållas minst två gånger per år, varav ett skall vara årsmöte.
§4
Rätt till medlemskap i föreningen ges varje låssmedsföretag och nyckeltillverkare som är medlem i
Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund, SLR, och som har sin rörelse huvudsakligen förlagd
inom föreningens verksamhetsområde.
Av Riksförbundet utsedd mästarmedlem och honnörsmedlem kan av föreningens styrelse utses till
personlig medlem. Särskilt hedervärd person kan av föreningens årsmöte utses till hedersmedlem.
§5
Medlemsföretag är skyldig att erlägga alla av föreningen beslutade avgifter.
§6
Vid föreningsmöte äger en närvarande företrädare för Auktoriserat Låsmästarföretag samt
Medlemsföretag SLR en röst. Sådan företrädare får som ombud rösta för högst ett annat företag.
Fullmakt skall vara utställd på viss person och inte äldre än fjorton dagar.
Ledamot av Riksförbundets styrelse och associerat företag äger rätt, oberoende av medlemskap i
föreningen, att deltaga i föreningens möten, dock utan rösträtt.
§7
Kallelse till föreningsmöte eller årsmöte sker genom särskild kallelse, vilken senast 14 dagar före
mötet med posten, eller via e-mail eller telefax, tillsändes varje medlemsföretag. I kallelsen anges
de ärenden som skall behandlas på mötet. Kallelse för att avgöra ett enskilt ärende kan göras med
kortare tid för kallelsen, dock minst 4 dagar före mötesdagen.
§8
Vid det ordinarie årsmötet, som hålls senast under mars, skall följande ärenden förekomma:
1.
Upprättande av röstlängd.
2.
Fastställande av föredragningslista.
3.
Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna.
4.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera
5.
protokollet.
6.
Fastställa att årsmötet är behörigt utlyst.
7.
Styrelsens och revisorernas berättelser.
8.
Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen med ledning av föredragna berättelser.
9.
Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår.
10.
Fastställa arvoden.
11.
Val av ordförande för en tid av 1 år.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Val av 2 ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år.
Val av 1 styrelsesuppleant för en tid av 2 år.
Val av minst 1 revisor för en tid av 1 år.
Val av minst 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år.
Val av stående kommittéer eller ge styrelsen i uppdrag att utse dylika.
Val av valberedning bestående av minst 2 ledamöter, varav en sammankallande.
Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet för avgörande.
Inkomna motioner.

§9
Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör och minst två andra ledamöter jämte
minst två suppleanter. Ordförande väljs för ett år, de andra styrelsemedlemmarna och
suppleanterna växelvis för två år. Samtliga kan omväljas.
§ 10
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande samt eniga. Som styrelsens beslut
gäller den mening varom de flesta röstande förena sig. Vid lika röstetal äger ordförande
utslagsröst.
§ 11
Förhandlingarna vid föreningsmöte ledes av ordförande eller av vice ordförande eller av person
som mötet utser därtill.
§ 12
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt
beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden angående vilka ej annorlunda bestämmes i dess
stadgar.
Det åligger styrelsen:
att handhava förvaltningen av föreningens ekonomiska angelägenheter och att därom årligen
avgiva berättelse till ordinarie årsmöte,
att avgiva yttrande över ansökningar om inträde i Riksförbundet för företag inom föreningens
verksamhetsområde även i ärenden som eljest av Riksförbundets styrelse remitterats till
föreningen för yttrande,
att hålla Riksförbundets styrelse underrättad om föreningens beslut och om vad i övrigt
förekommit inom dess verksamhetsområde.
§ 13
Vid föreningsmöten och styrelsesammanträden ska det föras protokoll.
Protokoll från föreningsmöten samt årsmötesprotokoll med styrelsens sammansättning, ska
insändas snarast till Riksförbundets kansli för kännedom.
§ 14
Kassören ska till revisorerna överlämna erforderliga handlingar senast 14 dagar före årsmötet.
§ 15
Föreningens räkenskaper ska varje år avslutas per den 31 december. Föreningens förvaltning ska
granskas av minst en årligen på årsmötet utsedd revisor. För revisorn/revisorerna utses också
minst en suppleant.

§ 16
Representant för medlemsföretag har rätt att lämna motioner till årsmötet senast 4 veckor före
årsmötet.

§ 17
Ärenden rörande medlemsföretags utträde eller uteslutning, samt disciplinärt förfarande mot
medlem, hänskjutes till Riksförbundet för avgörande.
Medlemsföretag som utträtt eller blivit utesluten ur Riksförbundet mister automatiskt sitt
medlemskap i lokalförening, men är skyldig att erlägga av årsmötet beslutade medlemsavgifter för
innevarande kalenderår samt andra beslutade avgifter för det kommande kalenderåret.
§ 18
Ändring av dessa stadgar beslutas på årsmöte.
Beslut om sådan ändring är ej giltig med mindre än att beslutet fattas på två av varandra följande
möten, därav minst ett ordinarie årsmöte och på det möte, som sist hålles, biträtts av minst två
tredjedelar av de vid mötet röstberättigade.
Med undantag av frågor rörande styrelsen eller fördelningar av förekommande arbetsuppgifter
mellan skilda funktionärer ska stadgeändring godkännas i samråd med Riksförbundsstyrelsen.
Föreningen är skyldig att göra sådana ändringar i egna stadgan vartill beslut av Riksförbundets
årsmöte kan giva anledning.
§ 19
Förslag om upplösning av föreningen ska inför ordinarie årsmöte framläggas i form av förslag
från styrelsen eller som motion från medlemsföretag och ska beslut därom för att äga giltighet
fattas med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.
I händelse av föreningens upplösning ska tillgångarna, sedan alla skulder reglerats, överlämnas till
Riksförbundet.
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