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§1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 

 SJMF skall som målsättning ha: 

− att verka för utbyte av erfarenheter medlemsföretagen emellan och 

lämna fortlöpande information till medlemmarna i aktuella 

branschfrågor samt i frågar av sådan natur som har gemensamt 

väsentligt intresse för medlemsföretagen 

− att bevaka medlemsföretagens gemensamma intressen gentemot 

statliga och kommunala myndigheter och verk, samt vis-á-vis andra 

bransch- och ideella organisationer, dessutom vara remissinstans i 

frågor som berör branschens intressens 

− att följa branschens och anslutande intresseområdens utveckling såväl 

nationellt som internationell, samt bevaka medlemsföretagens intressen 

ur näringspolitisk aspekt 

 

Svenska Järn- och Metallgjuteriers Förening skall vara en ideell 

näringspolitisk organisation, som partipolitiskt obunden verkar under 

socialt ansvar.  

 

 

§2. FÖRENINGENS SÄTE 

 Svenska Järn- och Metallgjuteriers Förening skall ha säte i Stockholm.  

 

 

§3. MEDLEMSKAP  

Medlemskap i föreningen kan erhållas dels av gjuteriföretag eller företag 

som tillverkar gjutmodeller eller formverktyg dels av andra företag med 

anknytning till föreningens verksamhetsområde. De senare inväljes som 

stödjande medlemmar och äger full rösträtt vid årsmöten samt åtnjuter de 

förmåner som tillkommer övriga medlemsföretag i de centralavtal som 

tecknas av föreningen. 

 

Personligt medlemskap kan erhållas av den som upphört med sin 

verksamhet och företrätt företag som är eller varit medlem i föreningen. 

 



Ansökan om medlemskap görs skriftligen på särskilt formulär som 

tillhandahåller av kansliet till styrelsen, som beviljar eller avslår ansökan. 

Styrelsen fattar i det enskilda fallet beslut om personligt medlemskap. 

Styrelsens beslut kan inte överklagas.  

 

 

§4.  MEDLEMSKAPS UPPHÖRANDE 

Medlemskap upphör vid det årsskifte, som inträffar närmast efter sex 

månader sedan uppsägning från medlems eller från föreningens sida ägt 

rum. Sådan uppsägning skall ske skriftligen.  

 

Styrelsen äger besluta om uteslutning av medlem, som uppenbarligen 

åsidosätter föreningens stadgar eller vägrar efterkomma i stadgeenlig 

ordning fattade beslut eller inte betalat fastställda årsavgifter. Beslut om 

uteslutning kan överklagas hos närmast följande årsmöte, som har att 

slutligt avgöra ärendet.  

 

Medlem som utträder eller utesluts, äger inte återfå inbetalda avgifter 

eller bidrag, inte heller någon del av föreningens tillgångar och skall vara 

skyldig att betala av årsmötet fastlagda avgifter till det årsskifte, som 

inträffar närmast efter sex månader efter anmälan om utträder eller 

uteslutningsbeslut.  

 

 

§5.  HEDERSLEDAMOT 

 Årsmötet utser hedersledamot på förslag av styrelsen.  

 

 

§6.  AVGIFTER 

Medlem skall betala den inträdes- och årsavgift varom årsmötet beslutar. 

Årsavgiften, uppdelad i en medlemsavgift och en obligatorisk serviceavgift 

faktureras medlemmen av föreningen och skall vara erlagd före årsmötet.  

 

 Hedersledamot skall vara befriad från erläggande av avgift.  

 

 

§7.  ÅRSMÖTE  

A. Årsmötet utgör föreningens högsta beslutande organ. 

B. Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före maj månads utgång på plats 

som av styrelsen beslutas.  

C. Varje närvarande medlem som i stadgeenlig ordning erlagt avgift till 

föreningen äger en (1) röst. Som beslut gäller, med undantag för vad i 

§.13 och §.14 stadgas, den mening, för vilken de flesta rösterna avges. 

Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av 

årsmötesordföranden. Vid val avgör dock lotten.  

D. Kallelse till ordinarie årsmöte skall utfärdas senast en månad före 

årsmötet.  

E. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 



1. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna 

2. Val av sekreterare för årsmötet 

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden 

justera årsmötesprotokollet 

4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 

5. Justering av röstlängd  

6. Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse 

7. Fastställande av balansräkning 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning 

9. Fastställande av inträdes- respektive årsavgift 

10. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och suppleanter 

11. Val av föreningens och styrelsens ordförande 

12. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter 

13. Val av personliga styrelsesuppleanter 

14. Val av två revisorer 

15. Val av två revisorssuppleanter 

16. Val av tre ledamöter att ingå i valnämnd 

17. Val av förtroendemän  

18. Ärenden, som av styrelsen underställts årsmötet eller av enskild 

medlem senast 14 dagar före årsmötet skriftligen anmälts hos 

styrelsen 

 

 

§8. EXTRA FÖRENINGSMÖTE 

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen så finner lämpligt eller det för 

uppgivet ändamål påkallas minst 1/10 av sammanlagda antalet 

medlemmar eller av föreningens revisorer. På extra föreningsmöte må inga 

andra ärenden avgöras än sådana, som angivits i kallelsen eller står i 

omedelbart samband därmed.  

 

 Vid extra föreningsmöte gäller i tillämpliga delar vad §.7 sägs om årsmöte.  

 

Till extra föreningsmöte kallas senast 8 dagar före föreningsmötets 

avhållande.  

 

 

§9.  STYRELSE, ARBETSUTSKOTT OCH VALNÄMND  

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 

ordförande samt fyra (4) ordinarie ledamöter vid sidan av fyra (4) 

suppleanter. Dessa skall utses bland föreningens aktiva eller stödjande 

medlemsföretag.  

 

Ordförande väljs av de på årsmötet närvarande medlemmar i föreningen 

för en tid av ett (1) år i sänder, dock högst fem (5) på varande följande år.  

 

Styrelsen i övrigt, ledamöter och suppleanter, väljs av de på årsmötet 

närvarande medlemmarna i föreningen för en tid av två (2) år i sänder, 

varvid halva antalet ledamöter och suppleanter väljs vartannat år. 



Mandattiden inom respektive kategori kan enbart förlängas genom ett (1) 

omval.  

 

 Styrelsen utser inom sig vice ordförande.  

 

 

§10.  STYRELSENS ÅLIGGANDEN  

Vid handhavandet av föreningens angelägenheter åligger det styrelsen 

särskilt: 

− att övervaka föreningens verksamhet och därvid se till att dess stadgar 

noga efterföljs 

− att verkställa av årsmötet fattade beslut 

− att lämna styrelsens arbetsutskott instruktion till ledning för dess 

verksamhet 

− att låta föra noggranna räkenskaper över föreningens inkomster och 

utgifter samt att under gemensamt ansvar omhänderta och förvalta dess 

tillgångar 

− att besluta om firmateckning 

 

Styrelsen äger befullmäktiga ombud att å föreningens vägnar söka, kära 

och svara så att eljest föra föreningens talan.  

 

 

§11. STYRELSENS BESLUTSMÄSSIGHET  

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller den ordföranden 

befullmäktiga att så göra.  

 

Styrelsen är beslutmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Inom 

styrelsen har varje ledamot en (1) röst.  

 

Såsom styrelsens beslut skall gälla den mening, varom de flesta 

närvarande förenar sig och vid lika röstetal den mening, som biträdes av 

ordföranden.  

 

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Envar ledamot, som 

deltagit i ärendets avgörande, anses ha biträtt det i protokollet antecknade 

beslutet, såvida han inte låtit där anteckna avvikande mening.  

 

 

§12. FÖRENINGENS RÄKENSKAPER. REVISORER.  

Föreningens räkenskaper skall föras för kalenderår och skall vara 

avslutade senast den 1 mars, då de skall stå till revisorernas förfogande. 

 

Vid ordinarie årsmöte utses två (2) revisorer, av vilka den ene skall vara 

yrkesrevisor, sam två (2) revisorssuppleanter, varav den ene skall vara 

yrkesrevisor.  



Det åligger revisorerna att senast den 30 mars ha granskat 

räkenskaperna, styrelsens och arbetsutskottets protokoll samt därom 

avgivit berättelse.  

 

 

§13.  ÄNDRING AV STADGAR 

För ändring av dessa stadgar erfordras årsmötesbeslut med två tredjedels 

(2/3) majoritet.  

 

 

§14.  FÖRENINGENS UPPLÖSNING 

Föreningen kan inte upplösas med mindre beslut härom fattas på två 

varandra följande årsmöten och på det senare antages med minst två 

tredjedels (2/3) majoritet.  

 

 

§15.  FÖRDELNING AV TILLGÅNGAR VID UPPLÖSNING 

Vid beslut om föreningens upplösning skall dess tillgångar disponeras 

enligt styrelsens beslut.  

 

 

 

 

  

 


