Swedish Association for
Foundation Engineering

STADGAR
antagna på konstituerande föreningsstämma den 22 maj 2008,
extrastämma 24 juni, 4 september och 8 oktober 2008,
ändrade på stämma 2012-05-02 och extrastämma 2012-06-04, avseende §§1 och 6
ändrade på stämma 2013-05-15 och extrastämma 2013-06-12 avseende namnet
ändrade på extrastämma 2014-09-05 och 2014-11-10 avseende§§ 1 och 4.
för den ideella föreningen med namn
Svensk Grundläggning (SAFE, Swedish Association for Foundation Engineering),
§ 1 ÄNDAMÅL
Svensk Grundläggnings ändamål är att:
- som branschorganisation samla intressenter (företag, högskolor, myndigheter,
organisationer etc.) avseende utförandefrågor inom grundläggningsprocessens alla
skeden, samt att i dessa frågor samverka med andra forum och organisationer, som
ex. Knutpunkt Geoteknik, Pålkommissionen, SGF och Sveriges Byggindustrier,
- främja medlemmarnas och samhällets gemensamma intresse för att bibehålla och
vidareutveckla en god etik, en hög standard på utförandekompetens och säkerhet vad
gäller grundläggningsarbete, samt ett svenskt och europeiskt normarbete i enlighet
med detta,
- verka för
efterlevnad av riktlinjer, gällande föreskrifter, normer och övriga relevanta
bestämmelser,
och för en god kvalitet i alla dokument,
- i övrigt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen avseende utförandefrågor
- genom sitt servicebolag sammanställa underlag och verktyg för medlemmarna
exempelvis inom arbetsmiljö, kompetens, standardisering och upphandling och att i
dessa frågor ta initiativ till och genomföra utveckling och utbildning samt sprida
information om sådana frågor, i den omfattning föreningens organ beslutar.
§ 2 SÄTE
Föreningen ska ha sitt säte i Stockholm.

Postadress
Besöksadress
Telefon

Box 22307, 104 22 STOCKHOLM
Näringspunkten, Klara Norra Kyrkogata 31
vxl 08-400 268 90

E-post
Internet

info@svenskgrundlaggning.se
www.svenskgrundlaggning.se

Servicebolag:
Organisationsnr
Bankgiro

Svensk Grundläggning Safe
Service AB
556519-6259
5499-0593
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§ 3 MEDLEMSKAP
Medlemskap i föreningen kan erhållas av i Sverige verksam intressent inom
grundläggning som uppfyller dessa stadgar.
Medlemskap söks skriftligen hos styrelsen.
Medlem ska i sin verksamhet främja föreningens syften och följa de beslut, om inte
medlem vid beslutet reserverat sig, som föreningens stämma och styrelse fattar inom
föreningens verksamhetsområde.
Företag eller annan organisation som av formella skäl inte kan vara aktiv medlem i
föreningen kan erhålla intressemedlemskap. Styrelsen beslutar om sådant
medlemskap.
§ 4 AVGIFTER OCH ORGANISATION
Avgiften till föreningen utgörs av medlemsavgift. Preliminära belopp kan föreslås på
föreningsmöte som närmast föregår verksamhetsåret. Avgifternas storlek ska därefter
fastställas av ordinarie stämma, som även kan besluta om viss maximering och
minimering av avgifterna.
Tjänster från föreningens servicebolag erhålls enligt bolagets serviceabonnemang.
Uppgift till grund för avgiften ska av medlem insändas till föreningen före mars
månads utgång. Inkommer inte sådan uppgift, får styrelsen uppskatta
debiteringsgrunden.
§ 5 STYRELSEN
Styrelsens sammansättning ska spegla sammansättningen av föreningens medlemmar.
Styrelsen består av ordförande, tillika föreningens ordförande, samt det antal
ledamöter, dock minst tre, och suppleanter som föreningsstämman beslutar.
Styrelsen väljs varje år på föreningens ordinarie stämma.
Ordföranden väljs för ett år i sänder. Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs
på två år. Halva antalet bör väljas varje år. Styrelsen utser inom sig varje år en vice
ordförande.
Ingen organisation eller i förekommande fall koncern får utan särskilda skäl, ha mer än
en ordinarie ledamot i styrelsen. Styrelsens ledamöter är personligt valda.
I den händelse en ledamot lämnar sin medlemsorganisation eller om ledamotens
medlemsorganisation utträder, har styrelsen rätt att besluta om suppleant ska träda
in.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, antingen på dennes initiativ
eller när majoriteten av styrelseledamöter begär det. Styrelsesammanträden ska
hållas minst två gånger per år.
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Suppleanter har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden och ska
underrättas om styrelsesammanträden.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 6 STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen är föreningens verkställande funktion och handhar föreningens
angelägenheter, där inte stadgar eller stämma annorlunda föreskriver.
Det åligger styrelsen särskilt att:
- främja föreningens ändamål, pröva förslag, som i sådant avseende framställs, samt
under gemensamt ansvar förvalta föreningens medel,
- då stadgarna föranleder eller, styrelsen i övrigt anser att omständigheterna påkallar,
sammankalla föreningen till stämma på lämplig ort, med hänsyn till de frågor som
föreligger,
- följa arbetet i de utsedda arbetsutskotten,
- uppdra åt utomstående person, organisation eller företag att ombesörja
förvaltningen av föreningens ekonomiska angelägenheter mot särskild ersättning,
- till ordinarie föreningsstämma presentera förvaltningsberättelse med balansräkning
och resultaträkning samt förslag till budget,
- till stämma ge utlåtande i ärende, som kommer behandlas på stämman,
- företräda föreningen,
- pröva fråga rörande medlemskap i föreningen,
- se till att dessa stadgar efterlevs.
§ 7 ARBETSUTSKOTT
Styrelsen kan utse arbetsutskott att enligt styrelsens bestämmande förvalta
föreningens angelägenheter. I utskotten kan det ingå utanför föreningen stående
expertis.
§ 8 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av minst två styrelseledamöter i förening. Därutöver
tecknar kanslichef föreningens firma i löpande förvaltningsärenden.
§ 9 VALNÄMND
Föreningsstämman ska årligen utse en valnämnd, med uppgift att förbereda det val
som ska företas av nästkommande ordinarie stämma, bestående av minst tre
ledamöter varav styrelsen föreslår en ledamot som också blir sammankallande.
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§ 10 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Föreningens räkenskaper avslutas för varje kalenderår.
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på
ordinarie föreningsstämma två revisorer jämte två suppleanter.
Förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkning ska i god tid överlämnas
till revisorerna som har att därutöver avge berättelse. Revisionen ska vara avslutad
senast två veckor före ordinarie årsstämma.
§ 11 STÄMMA
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast under maj månad. Kallelse till
ordinarie stämma ska ske senast två veckor före stämman. Av kallelse ska framgå
huruvida förslag om stadgeändring eller annan viktig fråga har väckts samt var
stämmohandlingarna finns tillgängliga.
Extra stämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner så bör ske eller när det
skriftligen påfordras av minst 1/3 av medlemmarna. Extra stämma ska äga rum senast
en månad efter det att sådan begäran inkommit till styrelsen.
Kallelse till extra stämma ska ske senast en vecka före stämman.
I kallelse ska anges de ärenden som ska förekomma vid stämman.
Medlem som önskar att särskild fråga ska företas till avgörande vid stamma, ska
skriftligen framställa detta till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
Vid ordinarie stämma ska förekomma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Justering av röstlängd
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera
protokollet
Fråga huruvida stämman blivit stadgeenligt sammankallad
Fastställande av dagordning
Styrelsens förvaltningsberättelse med resultaträkning, revisorernas
berättelse
samt fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fråga om arvode till styrelsens ledamöter samt ersättning till revisorerna
Ärenden som styrelsen eller föreningsmedlem hänskjutit till stämman
Beslut om budget och avgifter
Val av ordförande, styrelse och suppleanter
Val av revisorer och revisorssuppleanter
Val av valberedning och sammankallande i den
Övriga frågor.
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§ 12 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämman äger varje medlem en röst. Rösträtt får utövas av medlem som
är närvarande på stämman. Medlem får via fullmakt företräda ytterligare en medlem.
Medlem som underlåtit att erlägga förfallen avgift har inte rösträtt vid stämman.
Beslut vid stämma fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker genom lottning. Omröstning sker
öppet, om inte sluten omröstning begärts.
§ 13 PROTOKOLL
Vid styrelsens och arbetsutskottens sammanträden samt vid föreningsstämmor förs
protokoll. Alla som deltagit i ett ärendes avgörande anses ha biträtt det i protokollet
antecknade beslutet, om inte det antecknats avvikande mening.
§ 14 UTTRÄDE
Önskan om utträde ska anmälas skriftligen till styrelsen. Utträde ur föreningen sker vid
årsskifte efter föregående uppsägning minst tre månader före årsskiftet, om inte
styrelsen p.g.a. särskilda omständigheter medgiver kortare tid. Vid medlems avgång ur
föreningen äger han eller hans rättsinnehavare inte rätt att utfå någon del av
föreningens tillgångar eller inbetalda avgifter eller återfå de avgifter eller bidrag vilka
han inbetalt till föreningen eller dess servicebolag.
Medlem, som trots anmaning underlåter att erlägga förfallna avgifter, kan av styrelsen
uteslutas ur föreningen. Medlem, som i övrigt underlåter att rätta sig efter fattade
beslut eller motverkar föreningens ändamål, kan av styrelsen eller stämman uteslutas
ur föreningen.
§ 15 STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande stämmor med
minst en månads mellanrum.
Om den första av dessa stämmor är ordinarie ska beslutet för att vara gällande fattas
med minst 2/3 majoritet.
Om den första av dessa stämmor inte är ordinarie ska hälften av medlemmarna vara
representerade vid stämmorna, vid presentation av fullmakt får medlem endast
företräda ytterligare en medlem samt att beslutet ska fattas med minst 3/4 majoritet.
§ 16 UPPLÖSNING
För beslut om föreningens upplösning fordras minst 4/5 majoritet vid två på varandra
följande stämmor med minst en månads mellanrum. Den första av dessa ska vara
ordinarie. I samband med sådant beslut ska också beslutas hur föreningens tillgångar
ska hanteras.

