
Förslag till stadgar för klubben för Sveriges Arkitekters  

medlemmar vid XXXXX (Klubben) 
 

 

§ 1 Klubbens uppgift 

Klubben har till uppgift att tillvarata och företräda medlemmarnas fackliga, ekonomiska, 

sociala och yrkesmässiga intressen. 

  

§ 2 Stadgar, beslut 

Klubben sökfölja stadgar och beslut som fattas av Sveriges Arkitekters, förtroendevalda 

centrala och regionala organ. 

 

Klubben kan anta kompletterande stadgar. För detta och för ändring av dessa fordras 

minst två tredjedelars majoritet av de röstande på klubbmöte. 

 

§ 3 Ekonomi * 

Klubben kan vid årsmöte besluta om särskild klubbavgift, som sökerläggas av 

medlemmarna. 

 

Klubbens tillgångar disponeras till medlemmarnas gemensamma nytta genom beslut av 

klubbmöte eller styrelse. 

 

Klubbräkenskaper sökföras per verksamhetsår, som omfattar tiden 1 januari – 31 

december. Bokslut och styrelsens protokoll sökvara tillgängliga för revisorn senast den 31 

januari. 

 

§ 4 Klubbmöte 

Klubbmötet är klubbens högsta beslutande organ. 

 

Klubbens årsmöte hålls före utgången av februari månad. 

 



Annat klubbmöte än årsmöte hålls när klubbens styrelse så beslutar, eller när av 

klubbmötet vald förhandlingsdelegation eller minst 3 av medlemmarna så begär. 

 

Styrelsen kallar till klubbmöte och kallelse sökpå lämpligt sätt delges klubbmedlemmarna 

senast fyra dagar i förväg. Kallelse till årsmöte sökdock ske senast två veckor i förväg. 

 

Senast en vecka i förväg söken dagordning utgå som upptar de frågor som årsmötet ska 

behandla, för övrigt klubbmöte gäller, att frågorna på dagordningen sökingå i kallelsen. 

 

Varje medlem har rätt att få förslag behandlade på ett klubbmöte. Innan klubbmötet 

behandlar förslag av en medlem, sökstyrelsen få tillfälle att yttra sig till klubbmötet och 

eventuellt förbereda nämnda yttrande. 

 

§ 5 Valberedning 

Klubbens årsmöte sökutse minst en valberedare med uppgift att förbereda de val som 

sökförrättas vid årsmötet eller annat klubbmöte. 

 

§ 6 Dagordning 

Vid årsmöte ska bland annat följande punkter behandlas: 

• Årsmötets behöriga kallande 

• Val av mötesordförande, mötessekreterare och en justerare att jämte 

mötesordförande justera årsmötets protokoll 

• inlämnade förslag 

• styrelsens berättelse 

• ev. revisorns berättelse* 

• ev. förfarande med över- eller underskott i årsbokslutet* 

• ansvarsfrihet för styrelsen 

• beslut angående eventuell klubbavgift* 

• fastställande av antal styrelseledamöter (minst tre) och ev. suppleanter med 

 inträdesordning för dessa 

• val av styrelseledamöter för ett eller två år, varav en ordförande, en sekreterare och 

en kassör* 



• ev. revisor för ett eller två år* 

• kontaktperson till Sveriges Arkitekter 

• valberedare 

• ev. suppleanter för ovan angivna förtroendevalda 

 

Vid årsmöte kan även val av andra ombud/ledamöter av andra förhandlingsdelegationer 

förekomma, eller delegeras till styrelsen.  

 

Vid beslutsfattande möte, som inte är årsmöte, ska bland annat följande ärenden 

behandlas: 

• mötets behöriga kallande 

• val av mötesordförande 

• val av mötessekreterare 

• val av en justerare att jämte mötesordförande justera protokollet 

• ärenden som angivits i kallelsen 

 

Ärende som inte angivits i den av styrelsen utfärdade kallelsen eller för årsmötet den 

utfärdade dagordningen, upptas på dagordningen om mötet med minst två tredjedelar 

majoritet av de röstande så beslutar. Beslut i ärendet kan dock inte fattas förrän styrelsen 

haft tillfälle att yttra sig till klubbmötet. 

 

§ 7 Handlingar 

Kopia av årsmötesprotokollet samt förteckning av förtroendevalda ska 

sändas till Sveriges Arkitekter. 

 

§ 8 Ansvarsfrihet 

Om årsmötet inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet upphör därmed samtliga ledamöters 

uppdrag. 

 

 

 

 



§ 9 Röstning, val 

Vid röstning har varje klubbmedlem en röst. Röstning sker öppet om inte sluten 

omröstning begärs. 

 

För beslut krävs mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal gäller den 

uppfattning som ordföranden har biträtt. 

 

Då kompletterande stadgar ska antas eller ändras, fråga om ärende som inte angivits i 

kallelse eller utsänd årsmötesdagordning sökupptas till behandling eller då klubben ska 

upplösas gäller dock särskilda bestämmelser. 

 

Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som berör förvaltningen av deras uppdrag. 

 

Vid val gäller att den som får mer än hälften av de avgivna godkända rösterna är vald.  

 

Uppnås inte detta sker omval mellan de två kandidater som uppnått högsta röstetal. Vid 

lika röstetal avgör lotten. 

 

Röstning sker normalt genom personlig närvaro på mötet.  

 

§ 10 Styrelse 

Styrelsen leder klubbens verksamhet och är under tiden mellan klubbmötena klubbens 

högsta beslutande organ. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för klubbens 

verksamhet och för att fattade beslut genomförs. 

 

Styrelsen består av minst tre ledamöter. Antalet ska vara udda och fastställs av årsmötet. 

Ledamöterna väljs för 1 resp. 2 år, så att kontinuitet uppnås. 

 

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden och har därvid yttrande- och 

förslagsrätt, men inte rösträtt, utom då han/hon ersätter styrelseledamot. 
 



Styrelsen bestämmer vilken eller vilka personer som ska ha rätt att företräda klubben och 

teckna dess firma. 

 

Styrelsen är beslutsmässig då ledamöterna blivit sammankallade till sammanträde och 

minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är närvarande. Styrelsen fattar beslut med 

enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

§ 11 Revision * 

Revisorn har rätt att ta del av räkenskaper och övriga handlingar, när han/hon så 

önskar. Han/hon ska löpande granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper 

samt i övrigt vidta sådana åtgärder som behövs för en betryggande revision. 

 

I sin årliga berättelse över granskningen av styrelsens förvaltning och klubbens 

räkenskaper sökrevisorn till- eller avstyrka ansvarsfriheten för styrelsen. 

 

Om styrelsen inte kan lämna tillfredsställande förklaring över någon synnerligen viktig  

anmärkning mot förvaltning eller räkenskaper som uppkommer under verksamhetsåret 

sök revisorerna snarast underrätta medlemmarna. 

 

§ 12 Förhandlingar 

För löneförhandlingar svarar en av årsmötet vald löneförhandlingsdelegation. För övriga 

lokala förhandlingar gentemot arbetsgivaren svarar styrelsen, om inte klubbmötet utsett 

särskild förhandlingsdelegation för berört område. 

 

Sedan förhandlingarna avslutats sökresultatet på lämpligt sätt delges medlemmarna. 

 

§ 13 Upplösning 

Klubben kan upplösas genom beslut av ett i stadgeenlig ordning utlyst klubbmöte. För 

sådant beslut erfordras att ärendet är upptaget i kallelse eller utsänd årsmötesdagordning 

och att minst två tredjedelars majoritet av de röstande är ense om detta.  

  
 


