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STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN 
SAMVERKAN FÖR KLIMATNEUTRALT BYGGANDE 

§1 Ändamål 
Den ideella föreningen Samverkan för klimatneutralt byggande har som ändamål att inom 
Jönköpings län utifrån alla medlemmars perspektiv arbeta med att gemensamt hitta arbetssätt 
och vägar för att medlemmarna ska nå klimatneutralitet till 2045. 

§2 Verksamhet 
Föreningen ska utgöra basen för ett nätverk och fungera som katalysator för bygg- och 
fastighetssektorn inom länet genom att tillhandahålla mötesplatser. Föreningens verksamhet 
baseras på dialog, nätverkande, erfarenhetsutbyte och att dela goda exempel genom vilka 
medlemmarna förväntas ta större ansvar och kliv i klimatfrågan. 

Föreningen ska främja projekt som medlemmarna önskar driva eller vara deltagare i. Projekt 
som främjas av föreningen ska bidra till att medlemmarna uppnår ändamålet med föreningen.  

Energikontor Norra Småland är utsedd koordinator för föreningen. 

§3 Säte 
Föreningen har sitt säte i Jönköping men verkar i hela Jönköpings län. 

§4 Medlemskap 
Som medlem välkomnas alla företag, organisationer och myndigheter med verksamhet inom 
eller riktad mot byggande och fastighetsförvaltning i Jönköpings län och som skriver under 
på att de skall bidra till främjandet av föreningens ändamål. Stor eller liten har samma värde 
och påverkansgrad.  

Ansökan om medlemskap görs via mail till föreningens styrelse som beslutar om 
medlemskap.  

§5 Avgifter  
Föreningen finansieras av medlemsavgifter. Grunder för medlemsavgifterna fastställs av 
årsstämma och baseras på antalet anställda i Jönköpings län på medlemsföretaget.  

Ny medlem betalar årsavgiften vid inträdet, övriga medlemmar betalar årsavgiften för 
löpande räkenskapsår vid januari månads utgång. Erlagd årsavgift återbetalas inte.  
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§6 Styrelse 
Styrelsen ska bestå lägst 5 och högst 11 ledamöter och 2 suppleanter. Ordförande och övriga 
styrelseledamöter väljs av årsstämman på 1-3 år, och minst 1/3 av styrelsen förnyas om 
möjligt varje år. Det är tillåtet att väljas in på nytt. Mångfald eftersträvas gällande kön, etnisk 
bakgrund, storlek på organisation samt branschtyp.  

§7 Styrelsens uppgifter 
Det åligger styrelsen särskilt att: 

 Utåt företräda föreningen 
 Verka för föreningens ändamål 
 Organisera och skapa arbetsordning för fokusområden 
 Förelägga årsstämman förslag på prioriteringar för föreningen 
 Besluta om budget för föreningens verksamhet  
 Till årsstämman avge årsredovisning med förvaltningsberättelse samt resultat- 

och balansräkning 

Styrelsen har rätt att lämna fullmakt åt ett ombud att på föreningens vägnar företräda 
föreningen inför domstol och myndighet. 

§8 Styrelsens sammanträden 
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden minst 3 gånger per år. Sådan kallelse 
kan även krävas av tre av styrelsens ledamöter. Ledamot är skyldig att omedelbart anmäla 
hinder att närvara.  

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Styrelsen 
är beslutsför endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande och beslut fattas med 
enkel röstövervikt. 

§9 Valberedning 
Valberedningen ska bestå av 2 personer som utses av årsstämman att verka fram till nästa 
årsstämma. Dess uppgift är att föreslå stämman ordförande och övriga styrelseledamöter. 

§10 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de personer som styrelsen därtill 
utser på ett konstituerande möte. 

§11 Räkenskaper 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Styrelsen ska avge årsredovisning, 
förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning före den 1 april påföljande år.  
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§12 Årsstämma och övriga möten 
Årsstämma ska hållas årligen före maj månads utgång. Extra medlemsmöte kan hållas om 
styrelsen finner att det behövs eller om minst en fjärdedel av medlemmarna kräver det.  

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Justering av röstlängd 
3. Val av protokollförare och två justeringsmän 
4. Fråga om stämman blivit korrekt utlyst  
5. Fastställande av dagordning 
6. Föredragning av föreningens årsredovisning, förvaltningsberättelse samt resultat- och 

balansräkning 
7. Fråga om fastställande av föreningens årsredovisning 
8. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse 
9. Fastställande av riktlinjer för föreningens verksamhet 
10. Föredragning av budget för föreningen samt fastställande av avgifter för kommande 

år 
11. Val av styrelseordförande samt övriga styrelseledamöter 
12. Val av valberedning 
13. Övriga ärenden 

Kallelse till stämma ska ske minst 3 veckor före stämman, via mail. Förslag från medlemmar 
som förutsätter beslut ska lämnas in skriftligen via mail minst 2 veckor före stämma eller 
medlemsmöte. 

§13 Röstning vid stämma och medlemsmöte 
Vid stämma och medlemsmöte har varje närvarande medlem i form av företag, organisation 
eller myndighet en röst. Beslut i frågorna §5, 17 och 18 kräver två tredjedels majoritet för att 
träda i kraft. Röstning via fullmakt är ej tillåten.  

§14 Protokoll 
Vid styrelsesammanträde, stämma och medlemsmöte ska protokoll föras. Styrelsens protokoll 
ska justeras av ordföranden och en styrelseledamot. Stämmo- och medlemsmötesprotokoll 
ska justeras av ordförande och två medlemsrepresentanter.  

§15 Utträde 
Anmälan om utträde måste ha inkommit till styrelsen senast under november månad för att 
utträde ska kunna beviljas i och med det årets utgång, annars förlängs medlemskapet med 
ytterligare ett år. Vid utträde sker ej någon form av återbetalning till den utträdande 
medlemmen.  

§16 Uteslutning 
En medlem som inte betalar in sin medlemsavgift inom angiven tid kan bli utesluten. En 
medlem vars beteende kan skada föreningen kan bli utesluten. Uteslutning bedöms och 
beslutas av styrelsen. Vid uteslutning sker ej någon form av återbetalning till den uteslutna 
medlemmen.  
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§17 Stadgeändring 
För beslut om ändring av dessa stadgar ska ärendet tas upp på stämma och kräver minst 2/3 
av rösterna. 

§18 Upplösning 
För beslut om föreningens upplösning ska ärendet tas upp på stämma och kräver minst 2/3 av 
rösterna. Vid upplösning fördelas föreningens kvarvarande ekonomiska tillgångar ut till de 
vid tillfället ingående företagen enligt samma princip som medlemsavgiften. 


