Stadgar
FÖR INTRESSEORGANISATIONEN SÄKER VATTEN

§ 1 Ändamål
Intresseorganisationen Säker Vatten är en ideell förening för auktoriserade
VVS-företag och har som ändamål att tillvarata medlemmarnas gemensamma
intressen inom VVS och Säker Vatteninstallation.
Vissa av föreningens ändamål får utföras av föreningens dotterbolag, vilket ska
vara helägt av föreningen.

§ 2 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan av styrelsen beviljas de VVS-företag vilka
uppfyller föreningens ställda krav och är godkända som auktoriserade VVSföretag.
Med auktoriserade VVS-företag avses VVS-företag och inte konsultföretag,
enligt Säker Vatteninstallations regler.

§ 3 Medlemsskyldigheter
Medlem ska utöva seriös verksamhet och är skyldig att ta del av föreningens
stadgar och styrelsens beslut och följa dessa. Vid utövande av sitt yrke ska
medlem alltid utföra ett fullgott fackmässigt arbete och utföra installationer i
enlighet med ”Branschregler Säker Vatteninstallation”.

§ 4 Medlemskapets upphörande
Medlemskap i föreningen upphör med omedelbar verkan efter skriftlig
uppsägning eller via e-post från medlemmen eller från föreningen.
Vid avgång ur föreningen äger avgående medlem ej rätt att återfå de avgifter
eller bidrag som medlem inbetalt till föreningen.
Ett auktoriserat VVS-företag som inte längre uppfyller kraven för att vara
auktoriserat upphör att vara medlem i föreningen och kan av styrelsen uteslutas.

§ 5 Avgifter
Medlem ska till föreningen erlägga de avgifter som fastställs på årsmöte.

§ 6 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm.
Styrelsen består av ordförande och minst fem dock högst sju ledamöter och
minst fem dock högst sju suppleanter. Mandatperioden är två år.
Valberedningen ska verka för en geografisk spridning av ledamöter och
suppleanter. Styrelsen ska bestå av personer som är verksamma hos en medlem.
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Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt utom sig sekreterare. Sekreteraren har ej
rösträtt.
Styrelsen är beslutsför, när minst fyra ledamöter eller suppleanter är närvarande,
varav högst två får vara suppleanter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 7 Styrelsens åligganden
Styrelsen sammanträder, minst fyra gånger per år, på kallelse av ordföranden eller
annan person som styrelsen befullmäktigar.
Det åligger styrelsen: att på årsmötet varje år framlägga redogörelse för sin
förvaltning jämte revisorernas utlåtande däröver;
att verkställa av årsmötet fattade beslut;
att även i övrigt arbeta för främjande av
föreningens syften;
att sörja för att föreningen har en tillfredsställande organisation även som
att föreningens bokföring noggrant fullgörs samt att medelsförvaltningen är
ordnad på betryggande sätt ävensom att behörig kontroll häröver finns;
att föreningen genom sitt ägande i dotterbolaget (Säker Vatten AB)
upprätthåller en långsiktig plan för auktorisation av företag samt
för branschregler Säker Vatteninstallation; samt att föra
medlemsförteckning.

§ 8 Styrelsens befogenheter
Styrelsen äger besluta å föreningens vägnar i alla ärenden, även angående frågor
som ej bestämts i dessa stadgar eller vid föreningssammanträde.

§ 9 Firmateckning m.m.
Styrelsen, dotterbolagets VD eller annan person som styrelsen befullmäktigar äger
handla å föreningens vägnar i förhållande till tredje man samt företräder
föreningen inför domstolar och myndigheter.
Föreningens firma tecknas på sätt styrelsen bestämmer.

§ 10 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 11 Förvaltningsberättelse m.m.
För varje år ska styrelsen avgiva förvaltningsberättelse med balansräkning och
resultaträkning. Denna ska med beaktande av § 12 tillställas revisorerna i god tid
för granskning inför årsmöte.
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§ 12 Revision
Granskningen av föreningens räkenskaper samt av förvaltningen i
övrigt verkställs årligen av dotterbolagets revisorer. Envar av dessa
äger, när han så vill, ta del av föreningens alla räkenskaper och
andra handlingar. Senast 30 dagar före årsmötet ska revisorerna
avsluta granskningen av föregående års förvaltning samt avlämna
berättelse därom till styrelsen.
§ 13 Årsmöte
Årsmöte ska hållas årligen på tid, dock före juni månads utgång,
och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte med
föredragningslista ska genom e-post till senaste anmälda epostadressen och anslås på Säker Vattens hemsida delges varje
medlem minst fjorton dagar före mötet.
Ärende som medlem skriftligen anmält hos föreningen minst fjorton dagar före
årsmötet ska upptagas på föredragningslistan.
På årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Öppnande av årsmöte
2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
3. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden ska justera protokollet.
4. Godkännande av dagordning och röstlängd.
5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
6. Styrelsens förvaltningsberättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av balansräkningen och resultaträkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Avgifter till föreningen.
11. Ärende som medlem inom föreskriven tid anmält till föreningen.
12. Val – i förekommande fall – av ordförande i styrelsen.
13. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
14. Val av valberedning.
15. Fastställande av arvoden16. Framställningar från styrelsen.
17. Övriga frågor.
Annat ärende får ej utan alla närvarandes samtycke företagas till avgörande vid
mötet, om det ej omedelbart föranleds av förvaltningsberättelsen,
balansräkningen, resultaträkningen eller revisionsberättelsen eller står i
omedelbart sammanhang med ärende som finns upptaget på
föredragningslistan.
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§ 14 Extra årsmöte
Extra årsmöte sammankallas om styrelsen, revisorn eller minst en tiondel av
föreningsmedlemmarna finner så erforderligt.
Till extra årsmöte utfärdas kallelse i samma ordning som till årsmöte. I kallelsen till extra
möte ska angivas de ärenden som ska förekomma vid detsamma.

§ 15 Rösträtt
Varje medlemsföretag har en röst och för var tionde anställd som är berättigad till
branschlegitimation, erhålls ytterligare en röst. Avstämning av antal röster sker närmaste
månadsskifte innan möte.
Medlemsföretag kan få representera max två andra medlemsföretag. Ett medlemsföretag kan
vid föreningsstämma dock inte rösta för fler röster än 1/10-del av de på mötet närvarande
rösterna enligt fastställd röstlängd.
Vid omröstning företräds medlemsföretag av VD, firmatecknare eller ombud. Ombud för
medlemsföretag ska, för att ha rätt företräda medlemsföretaget vid omröstning, i förväg vid
anmälan till stämman eller senast vid stämman på anmodan styrka sin behörighet genom att
förevisa fullmakt i original.
Om votering begärts, ska val förrättas med slutna sedlar. I övrigt sker omröstningen öppet.
Där ej annat är föreskrivet sker beslut genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal
gäller den mening, som ordföranden vid mötet biträder. Vid val skiljer dock lotten.

§ 16 Valberedning
En valberedning bestående av fem ordinarie ledamöter utses för en tid av ett år.
Valberedningen ska utses vid årsmöte året före det att val av styrelseledamöter ska
ske. Det åligger valberedningen att i förekommande fall upprätta och förelägga
årsmöte förslag till ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen.

§ 17 Stadgeändring och upplösning av föreningen
För ändring av dessa stadgar eller för upplösning av föreningen erfordras, att
samtliga medlemmar förenat sig därom eller att beslut därom fattats av två på
varandra följande årsmöten, därav minst ett ordinarie årsmöte. Vidare krävs att
beslutet på det senare årsmötet biträds av minst 2/3 av de avgivna rösterna.
I händelse av föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar och
förmögenhet användas i enlighet med beslut, som fattas vid det sista årsmötet.

§ 18 Tvister
Tvist mellan föreningen å ena sidan och medlem å andra sidan ska avgöras av tre
skiljemän enligt gällande lag om skiljemän. Om skiljemännen inte kan enas om att
utse den tredje, äger vardera parten rätt att begära att Stockholms tingsrätt utser den
tredje skiljemannen.

4
Stadgar

