
§ 1 Föreningens ändamål

Måleriföretagen i regionens namn, nedan kallad föreningen, är 
en regionförening vars medlemmar är företag inom måleri-
branschen. Alla medlemmar tillhör arbetsgivar- och bransch-
organisationen Måleriföretagen. Föreningens ändamål är att i 
enlighet med föreningens och Måleriföretagens stadgar, samla 
alla företag inom branschen för att tillvarata deras gemensamma 
intressen bl a genom: 

att  stimulera utveckling inom branschen

att  i kollektivavtal reglera avtalsförhållandena i branschen 

att  motverka illojal konkurrens inom branschen

att  löpande ge medlemmarna information om Måleriföretagens 
verksamhet och branschens utveckling.

§ 2 Inträde

Föreningen är öppen för företag i måleribranschen som har sin 
verksamhet inom namngivna län. Även fi lialkontor eller sk. 
direktansluten medlem till Måleriföretagen kan bli medlemmar 
i föreningen.

Endast den som är medlem i Måleriföretagen eller samtidigt 
söker inträde till Måleriföretagen och uppfyller gällande villkor 
för detta, kan beviljas inträde i föreningen.

Ansökan om inträde görs till skriftligt, - på fastställd blankett 
föreningens styrelse. Till ansökningshandlingarna skall bifogas 
kopia av registreringsbevis (ej äldre än två år) och F-skattesedel.

Om företaget bedriver verksamhet över bokslut skall senaste 
bokslut bifogas, om sådant saknas krävs att företaget vitsordas 
av två medlemmar.

Inträdesansökan godkänns eller avslås av styrelsen. Skulle 
beslutet inte vara enhälligt, behandlas och avgörs ärendet vid 
nästa ordinarie föreningssammanträde.

Person som har ledande ställning i företaget utses att repre-
sentera företaget i föreningen, efter styrelsens godkännande.

Person som inte längre är aktivt verksam i företaget, kan av 
styrelsen beviljas passivt medlemskap.

§ 3 Verksamhetsår och avgifter

Föreningens verksamhetsår löper från den 1 september till och 
med den 31 augusti.

Medlemsföretag ska till föreningen betala de avgifter och vid 
de tidpunkter som föreningens årsmöte beslutar.

§ 4 Medlems skyldigheter

Föreningens medlemsföretag är skyldiga 

att  följa Måleriföretagens stadgar och de beslut som fattas 
med stöd av nämnda stadgar samt de föreskrifter som 
lämnas av Måleriföretagens kongress eller styrelse.

att noga följa föreningens stadgar

att  betala stadgeenligt fastställda avgifter samt att vara lojala 
mot föreningen och av föreningens årsmöte och styrelse 
fattade beslut.

§ 5 Sammanträden

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Förening-
ens årsmöte genomförs senast den 30 november på dag som 
styrelsen bestämmer. Därutöver bör minst ett ordinarie möte 
hållas per år.

Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före 
årsmötet.

Extra sammanträde genomförs då ordföranden eller styrelsen 
fi nner det nödvändigt, eller då minst fem av föreningens med-
lemmar begär detta i skriftlig ansökan till styrelsen, med upp-
gifter om de ärenden som ska behandlas.

Kallelse till sammanträde ska ske skriftligen minst fem dagar i 
förväg.

Vid sammanträde förs protokoll och en person utses att, jämte 
ordföranden, justera detsamma.

§ 6 Årsmöte

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:

a) Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet

b)  Val av två justeringsmän att, jämte årsmötets ordförande, 
justera protokollet

c)  Fråga om årsmötets blivit korrekt utlyst samt fastställande 
av röstlängd

d)  Fastställande av föreningens verksamhetsberättelse, 
årsredovisning samt revisorernas berättelse

e)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

f) Fastställande av medlemsavgift och budget

g) Behandling av förslag från styrelsen samt motioner

h) Val av ordförande för tiden till nästa årsmöte

i) Val av halva antalet styrelseledamöter på 2 år

j) Val av halva antalet suppleanter på 2 år

k) Val av två revisorer jämte en suppleant

l)  Val av ombud i enlighet med Måleriföretagens stadgar

m)  Val av en ledamot och personlig suppleant till kongressens 
valutskott

n)  Val av distriktets ordinarie ledamot med personlig suppleant 
till Måleriföretagens styrelse samt nominering till val ut-
skott et av ytterligare en eller fl era ledamöter till Måleri-
företagens styrelse

o)  Val av valberedning jämte valberedningens sammankallande 
för nästa årsmöte. Årsmötet är beslutsmässig med det antal 
medlemmar, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar 
på mötet.
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§ 7 Styrelsen

Den styrelse som utses vid årsmötet leder föreningens verk-
samhet, verkställer beslut och förvaltar föreningens egendom.

Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter inklusive ordföran-
den samt tre suppleanter. Årsmötet utser ordförande för tiden 
till nästa årsmöte.

Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare, vice ordföranden 
samt övriga funktionärer. Styrelsen sammanträder efter kallelse 
från ordföranden eller då minst två av styrelsens ledamöter så 
begär.

Föreningens fi rma tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden 
ensam eller av den eller dem styrelsen utser.

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är 
närvarande. Vid röstning inom styrelsen gäller, med undantag 
av vad i som sägs i § 10, den mening som får fl est röster. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 8 Revision

Revisorerna ska granska föreningens räkenskaper och styrelsens 
förvaltning samt upprätta revisionsberättelse.

Räkenskaperna över det avslutade verksamhetsåret skall vara 
revisorerna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Revisorerna skall senast tre veckor före årsmötet avlämna 
revisionsberättelse till styrelsen.

I övrigt har revisorerna rätt att, när de så önskar, ta del av för-
eningens räkenskaper samt kalla föreningens ledamöter till 
extra sammanträde, om de, på grund av styrelsens förvaltning, 
anser detta nödvändigt.

§ 9 Motioner

Varje medlemsföretag har motionsrätt. Motioner som skall 
behandlas vid föreningssammanträde, ska vara styrelsen till-
handa minst 14 dagar före sammanträdet.

Inkomna motioner skall behandlas av styrelsen och därefter 
föredras, tillsammans med styrelsens utlåtande, vid förenings-
sammanträde.

Alla motioner ska vara skriftliga och bör kompletteras med 
motionärens motivering.

§ 10 Rösträtt samt val och omröstningar

Varje medlemsföretag har röstetal i relation till den avgift som 
medlemmen har inbetalt under föregående verksamhetsår. 
Den sammanlagda lönesumman delas med 60 PBB. Resultatet 
avrundas till närmsta högre heltal och motsvarar då antalet 
röster som medlemmen erhåller. Inget företag får dock ha mer 
än 1/3 av rösterna vid ett möte. Alla frågor och val, med undan-
tag för vad som sägs i §§ 12 och 13, avgörs med enkel majoritet. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Endast medlem-
mar som betalat stadgeenliga avgifter till föreningen och i 
övrigt fullgjort sina skyldigheter till föreningen, får delta i val 
och omröstningar. Omröstning genom fullmakt är inte möjligt.

§ 11 Utträde, uteslutning och överlåtelse

Efter skriftlig uppsägning från medlemmens eller styrelsens 
sida upphör medlemskapet efter sex månader, dock tidigast 
vid närmaste hel- eller halvårsskifte.

Medlem som brutit mot föreningens stadgar eller med stöd 
därav lämnade föreskrifter, eller som inte betalat stadgeenliga 
avgifter, eller som i övrigt väsentligt agerat i strid mot fören-
ingens ändamål, får av styrelsen uteslutas ur föreningen. För 
sådant styrelsebeslut fordras minst 2/3 majoritet.

Medlem, som utträder eller utesluts, kan inte ställa anspråk på 
del i regionföreningens tillgångar.

Beslut om uteslutning kan, på ansökan av det berörda företaget, 
omprövas av Måleriföretagens styrelse.

Övergår rörelse, som drivits av medlem, till annan innehavare, 
som icke är medlem, ska fortsatt medlemskap prövas av sty-
relsen. Godkänns ansökan har den nye innehavaren övertagit 
den förra innehavarens rättigheter och skyldigheter till fören-
ingen, under förutsättning att denne också godkänns av Måleri-
företagen.

§ 12 Stadgeändring

a)  Förslag till ändring av dessa stadgar behandlas endast vid 
årsmöte. Motioner om detta ska insändas till styrelsen före 
den 1 september och behandlas på nästkommande årsmöte.

b)  Beslut angående ändring av stadgarna ska godkännas av 
Måleriföretagens styrelse.

§ 13 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning ska fattas med 4/5 majoritet 
på två föreningssammanträden, varav ett ska vara ordinarie 
årsmöte. Vid det sista sammanträdet bestäms hur föreningens 
tillgångar ska skiftas.
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