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§ 1 Föreningens ändamål 

SVMF är branschorganisationen för importörer och leverantörer och tillverkare av 

verktygsmaskiner, verktyg, test- och mätutrustning, additiv tillverkning, 

plåtbearbetningsmaskiner, automation kringutrustning och mjukvara till nämnda verksamhet i 

Sverige 

 

Föreningen har till ändamål att:     

1. tillvarata medlemmarnas intressen och verka som en remissinstans i närings- och 

 handelspolitiska frågor; 

2. verka för en allmän tillämpning av sunda och effektiva affärsprinciper; 

3. motarbeta vilseledande reklam och osund konkurrens samt andra mot god affärssed 

 stridande företeelser; 

4. arbeta för branschens utveckling och verka för ett kollegialt förhållande mellan 

 medlemmarna; 

5. även i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen. 

 

§ 2 Föreningens säte 

Föreningen har sitt säte i Stockholm. 

 

§ 3 Medlemskap 

Till fullvärdiga medlemmar i föreningen kan antas välkända företag som representerar eller 

tillverkar och marknadsför ett fabrikat/varumärke (svenskt eller utländskt), inom området i 

enlighet med det i § 1 angivna verksamhetsområdet, inom ett geografiskt område.  

 

Företaget skall inom ovan angivet verksamhetsområde genom bl.a. försäljning av relevanta 

produkter, försäljningens omfattning/marknadsandel, betydelse för försäljningsstatistiken, 

utställningsplaneringen och övriga gemensamma aktiviteter utgöra en aktör i betydande 

omfattning för SVMF. 

 

Till associerade medlemmar i föreningen kan antas akademi, högskola och utbildningsföretag 

i branschen. 

 

§ 4 Medlemsansökan och inval 

Företag som önskar medlemskap skall inge skriftlig ansökan. 

 

För att föreningen skall representera så stor del som möjligt av marknaden skall vid inval 

särskilt beaktas att företag som föreslås till inval har en verksamhet som är betydande för 

SVMF enligt ovanstående definition. Därvid skall inval kunna ske även av företag, som enligt 

nuvarande praxis inte vunnit fast etablering (f n 2 – 3 års verksamhet) under förutsättning att 

exempelvis ägarförhållanden, agenturer eller andra för föreningen kända förhållanden tyder på 

att företaget kommer att kunna få en fast etablering på marknaden. 

 

För medlemskap erfordras att befogad anmärkning ej riktats mot företagets ekonomiska 

stabilitet eller mot det sätt mot vilket verksamheten utövats. 

 

Föreningen avgör frågan om medlemskap genom omröstning. 
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§ 5 Medlemskapets förpliktelser 

Medlem skall rätta sig efter föreningens stadgar, samt beslut tillkomna i enlighet med dessa.  

 

§ 6 Medlemskapets upphörande 

Medlemskap ska sägas upp genom skriftlig anmälan till föreningen. Utträde ur föreningen kan 

endast ske vid utgången av kalenderår och anmälan härom skall göras minst ett halvår 

dessförinnan för såvitt icke styrelsen p.g.a. särskilda omständigheter medgiver kortare tid. 

 

På förslag av medlem eller styrelsen äger föreningen utesluta medlem under förutsättning att 

minst ¾ av de vid omröstningen närvarande medlemmarna biträder sådant förslag. Medlem, 

som uppsåtligen underlåter att sig ställa sig föreningens stadgar eller med stöd därav fattade 

beslut till efterrättelse eller som eljest motverkar föreningens ändamål, kan sålunda för 

omedelbart utträde uteslutas ur föreningen. Medlem som trots påminnelser icke under 

nästföljande kalenderår erlägger av föreningen beslutade avgifter, kan genom beslut av 

styrelsen för omedelbart utträde uteslutas ur föreningen.  

 

Den som utträder eller uteslutes ur föreningen äger icke återfå erlagda avgifter och äger ej 

heller andel i föreningens tillgångar. 

 

§ 7 Avgifter 

Till täckande av föreningens kostnader skall medlem årligen erlägga de beslutade avgifterna 

vid höstmöte i enlighet med § 14 punkt 8. 

 

I den mån sådana fastställda avgifter och ersättningar visar sig otillräckliga för täckande av 

kostnaderna för verksamhetsåret äger föreningen vid föreningsmöte beslut om extra avgifter 

och ersättningar.      

Föreningens förvaltningsår omfattar tiden1/1-31/12.   

 

Nytillträdande medlem erlägger vid inträde i föreningen den inträdesavgift som beslutas vid 

föreningsmöte.      

 

Medlem skall vid inträde i föreningen erlägga lika många tolftedelar av kostnadsersättningen 

som det finns kvarvarande hela månader av verksamhetsåret samt full inträdes- och 

medlemsavgift. 

 

§ 8 Firmateckning och ekonomiskt ansvar 

Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser. För föreningens 

förbindelser ansvarar endast dess tillgångar.  

 

§ 9 Styrelse 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och högst sex 

ledamöter vilka väljes vid föreningens ordinarie årsmöte för tiden fram till nästa årsmöte.

      

Minst en ny styrelseledamot bör varje år väljas. Styrelseledamot bör icke omväljas mer än sju 

år i följd. Ordföranden väljes för ett år. Skulle särskilda skäl föreligga kan ordföranden 

återväljas. 
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I styrelsen får icke flera personer tillhörande samma firma samtidigt vara ledamöter. Styrelsen 

är beslutsför vid närvaro av minst tre ledamöter därav ordföranden. 

 

Beslut i styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har fungerande ordföranden 

utslagsröst. 

 

Styrelsen sammanträder när ordföranden så finner erforderligt eller då minst två 

styrelseledamöter så påfordrar. 

 

§ 10 Valberedningen 

Vid ordinarie höstsammanträde skall tillsättas en valberedningskommitté bestående av två 

aktiva företagsledare utsedda av föreningen. Kommittén skall till årsmötet presentera förslag 

till ordförande och styrelseledamöter. 

 

§ 11 Styrelsens åligganden 

Styrelsen åligger bl a att: 

1. noggrant följa utvecklingen inom föreningens verksamhetsområde och vidtaga de 

 åtgärder, som kan vara påkallade till främjande av föreningens syften; 

2. besluta i sådana angelägenheter inom föreningens verksamhetsområde, som är av den art 

 att de icke bör hänskjutas till föreningssammanträde; 

3. befrämja anslutning till föreningen och förbereda frågor angående medlemskap; 

4. förbereda övriga ärenden, som är beroende av föreningssammanträdes avgörande; 

5. verkställa föreningens beslut; 

6. leda och övervaka kommittéer tillsatta av föreningen; 

7. om så anses erforderligt för den löpande driften arrangera med lämplig kanslifunktion; 

8. ansvara för föreningens medel samt låta föra föreningens räkenskaper; 

9. avgiva berättelse över sin förvaltning samt över föreningens verksamhet; 

10. utöva tillsyn över att föreningens medlemmar ställer sig stadgar och i behörig ordning 

 tillkomna beslut till efterrättelse. 

 

§ 12 Sammanträden 

Ordinarie årssammanträde hålls varje år före maj månads utgång. 

 

Ordinarie höstsammanträde hålls varje år före december månads utgång. 

 

Extra föreningssammanträde hålls, när styrelsen så finner erforderligt eller när sådant 

sammanträde för uppgivet ändamål skriftligen begäres av minst 1/5 av föreningens 

medlemmar. 

 

Kallelse till föreningssammanträde skall ske skriftligen till varje medlem och avsändas minst 

åtta dagar före sammanträdet.   

  

I kallelse till extra föreningssammanträde skall de ärenden angivas, som skall förekomma på 

sammanträdet. 

 

§ 13 Ärenden vid ordinarie årssammanträde 

Vid ordinarie årssammanträde skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Val av ordförande vid sammanträdet. 

2. Fråga om sammanträdet blivit behörigen utlyst. 

3. Upprättande av närvaroförteckning samt fastställande av röstlängd. 
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4. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet vid sammanträdet. 

5. Föredragning av protokoll från föregående föreningssammanträde. 

6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse samt fastställande av 

 balansräkning. 

7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 

8. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årssammanträdet eller som av medlem skriftligen 

 anmälts till styrelsen minst fjorton dagar före sammanträdet. 

9. Val av ordförande för tiden till nästa ordinarie årssammanträde. 

10. Val av sex styrelseledamöter för tiden till nästa ordinarie årssammanträde. 

11. Val av revisorer och revisorssuppleant. 

12. Val av ledamöter i föreningens kommittéer. 

 

§ 14 Ordinarie höstsammanträde 

Vid ordinarie höstsammanträde skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Val av ordförande vid sammanträdet. 

2. Fråga om sammanträdet blivit behörigen utlyst. 

3. Upprättande av närvaroförteckning samt fastställande av röstlängd. 

4. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet vid sammanträdet. 

5. Föredragning av protokoll från föregående föreningssammanträde. 

6. Fastställande av nästkommande års inkomst- och utgiftsstat för föreningen. 

7. Fastställande av nästkommande års inkomst- och utgiftsstat för av föreningen anlitat 

 servicebolag. 

8. Bestämmande av årsavgifter till förening och servicebolag. 

9. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årssammanträdet eller som av medlem skriftligen 

 anmälts till styrelsen minst fjorton dagar före sammanträdet. 

 

§ 15 Rösträtt  

Vid föreningssammanträde äger varje medlem en röst. Medlemmar med ekonomisk 

intressegemenskap äger endast en röst. Rösträtt må utövas på grund av fullmakt.  

  

Alla ärenden vid föreningssammanträde avgörs, där ej annorlunda föreskrivits, med enkel 

röstövervikt genom öppen omröstning, såvida ej omröstning med slutna sedlar begärts.  

 

Beslut avseende medlemskap i europeiska branschorganisationer och statistik kan bara fattas 

av deltagande medlemsföretag 

  

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och övriga ärenden genom ordförandens 

utslagsröst.  

  

Ärenden vid föreningssammanträde avgörs av representerade medlemmar vid sammanträdet. 

 

§ 16 Protokoll 

Vid föreningssammanträde samt vid sammanträde med styrelsen skall föras protokoll.   

  

Protokoll från föreningssammanträde skall justeras av mötesordföranden och ytterligare  

En person. Protokoll från styrelsen skall justeras av ordföranden. 

 

§ 17 Föreningens räkenskaper, revision 

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. För granskning av räkenskaperna utses 

på ordinarie föreningssammanträde en revisor samt revisorssuppleant. Föreningens 
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räkenskaper och styrelsens berättelse skall överlämnas till revisors minst tre veckor före 

ordinarie föreningssammanträde. 

 

Revisorns berättelse skall vara färdig på sådan tid att den minst fem dagar före ordinarie 

årssammanträdet kan utsändas till medlemmarna. 

 

§ 18 Stadgeändring och upplösning 

För beslut om ändring av dessa stadgar, så ock för beslut om föreningens upplösning, 

erfordras, att beslut fattas på två på varandra följande föreningssammanträden, därav minst ett 

ordinarie, samt att beslutet biträtts av minst 2/3 av det vid varje sammanträde företrädda 

röstetalet. Det senare sammanträdet skall hållas minst en månad efter det förra. 

 

I samband med beslut om föreningens upplösning skall jämväl meddelas föreskrift om hur 

föreningens behållna tillgångar skall förfaras.  

 

 


