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Förändring normalförslag lokalförenings stadga 
Med anledning av förändring av Sveriges Arkitekters verksamhetsperioder har 
normalförslaget till lokalföreningsstadgarna setts över. Normalförslaget har också setts över 
med anledning motion till stämman 2020 och Stockholms Arkitektförenings förslag till 
ändring av sina lokalföreningsstadgar 

Förslag till beslut 
Stämman beslutar att  

- förändra normalförslag till lokalförenings stadga i enlighet med bilaga 
- förändringen gäller för samtliga lokalföreningar med omedelbar verkan 

Beskrivning 
Förslaget till nytt normalförslag till lokalföreningsstadgar ger möjlighet till att ändra 
verksamhetsperioderna i Sveriges Arkitekter. Förslaget är neutralt med hänsyn till två- eller 
treåriga mandatperioder så stämman kan ta beslut om dem oavsett beslut om stadgan i 
övrigt.  

Stockholms Arkitektförening har till tagit beslut om förändring av sina stadgar. Med 
anledning av detta förslag har normalförslaget till lokalföreningsstadga setts över och 
förslag till förändring av normalförslaget till lokalföreningsstadga tagits fram. 
Förändringarna syftar till att ge ett bättre stöd till lokalföreningarna i deras arbete samt att 
göra dem enklare och tydligare. Förslaget till förändring av normalförslaget följer 
Stockholms Arkitektförenings förslag med ytterligare några förändringar och 
förtydliganden. Stockholms Arkitektförenings styrelse har accepterat att detta förslag till 
förändring följer avsikten med deras förslag till förändring. 

Att lokalföreningsstadgan och stadgan för Sveriges Arkitekter Studenterna beslutas av 
Sveriges Arkitekters stämma syftar främst till att säkerställa relationen mellan Sveriges 
Arkitekter som helhet och lokalföreningarna och Sveriges Arkitekter Studenterna t ex när det 
gäller syfte och val av stämmoledamöter samt att säkerställa medlemmarnas inflytande. 
Lokalföreningarna och Sveriges Arkitekter Studenterna har stora möjligheter att själva 
utforma sin verksamhet när det gäller innehåll och aktiviteter. Lokalföreningarna kan också 
organisera sin verksamhet i lokala grupper eller intresseområden om de så önskar.  

Sveriges Arkitekters stämma 2022 
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Stadgarnas ordning och beslut 
Normalförslaget på stadgar för lokalföreningar föreslås gälla för samtliga lokalföreningar 
med omedelbar verkan. På detta sätt behöver ingen lokalförening ta separata beslut om 
sina stadgar på två årsmöten för att sedan förelägga dem för Sveriges Arkitekters stämma.  

Lokalföreningarnas verksamhetsperioder och medlemsmöten/årsmöten 
Enligt nuvarande lokalföreningsstadgar har lokalföreningarna i likhet med Sveriges 
Arkitekter tvååriga mandatperioder, men med krav på årliga medlemsmöten. I praktiken så 
agerar de flesta lokalföreningar som om de har ettåriga verksamhetsperioder och tar beslut 
om årsbokslut och gör val till styrelse osv årsvis. Här föreslås ettåriga verksamhetsperioder 
vilket är en anpassning till praxis i lokalföreningarna. Styrelsen bedömer att det bättre 
stämmer med de typ av verksamhet som lokalföreningarna bedriver med i huvudsak 
arrangemang och program för medlemmarna som organiseras av ideella krafter med en 
normal tidshorisont på sex månader till ett år.  

Val av stämmoledamöter 
En mycket viktig uppgift för lokalföreningarna är att utse ledamöter till Sveriges Arkitekters 
stämma. Sedan Sveriges Arkitekter bildades har valen skett skriftligt eller digitalt i de tre 
stora föreningarna Stockholms Arkitektförening, Skåne och Västra Götaland medan övriga 
lokalföreningar har kallat till medlemsmöten för att välja stämmoledamöter. Förslaget 
innebär att val av stämmoledamöter sker skriftligt eller digitalt i samtliga föreningarna. 
Konsekvensen blir att lokalföreningarna inte behöver anordna ytterligare ett allmänt 
medlemsmöte i slutet av året innan stämman, vilket många lokalföreningarna upplever som 
svårt och där deltagandet inte alltid är särskilt stort. Genom ett digitalt förfarande har alla 
medlemmar i lokalföreningen större möjlighet att delta i valen.  

Hur val till stämman ska gå till har fått en egen paragraf i förslaget för ökad tydlighet. 

Handlingar och kallelse 
Förslaget innebär att tidsfrister finns för när kallelse och förslag på beslut för årsmöte och 
medlemsmöte ska finnas tillgängliga för medlemmarna i lokalföreningarna – detta syftar till 
att öka transparensen och möjligheterna för medlemmarna att engagera sig i besluten. 
Tidsfrister för motioner från medlemmarna införs också, vilket tidigare har saknats.  

Övrigt 
Hänvisning till studenternas lokalföreningar i normalförlaget till lokalföredningsstadga har 
tagits bort då detta regleras i studentavdelningens stadga. 
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Stadgar för lokalförening 
Normalförslag till stadgar för lokalförening 
Förslag förändring 2022 

Antagna 2002, reviderade Sveriges Arkitekters stämma 2010. 

Gäller från 19 november 2022 

 

Stadgar för lokalförening inom Sveriges Arkitekter ska utgå från detta normalförslag och 
godkännas av Sveriges Arkitekters stämma. 

Anmärkning  

Stadga för lokalförening är underställd Sveriges Arkitekters stadga. Normalförslag till 
stadgar för lokalförening gäller för samtliga lokalföreningar om inte berörd lokalförening 
och Sveriges Arkitekters stämma tagit beslut om annat. 

 
§ 1 Namn 
Lokalföreningens namn är Sveriges Arkitekter (med tillägg av geografisk beteckning). 

 

§ 2 Ändamål 
Lokalföreningen har till ändamål att genom verksamheter inom sitt område och i samverkan 
med Sveriges Arkitekter främja förbundets syften. 

 

§ 3 Medlemmar 
Medlemmar i lokalföreningen är inom lokalföreningen bosatta medlemmar av Sveriges 
Arkitekter samt medlemmar bosatta utomlands och anställda av svensk arbetsgivare som 
har sitt säte inom lokalföreningens geografiska område. 

 

§ 4 Verksamhet 
Lokalförening planerar och genomför själv den verksamhet som årsmöte och styrelse 
beslutar bör bedrivas inom verksamhetsområdet. 

Lokalförening kan inom sitt verksamhetsområde organisera verksamheterna i lokala 
grupper. 
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§ 5 Allmänt medlemsmöte och Årsmöte  
Vid sidan av övriga verksamheter ska lokalföreningen under verksamhetsåret hålla minst ett 
allmänt medlemsmöte årsmöte. 

Varje udda år ska senast i december månad vid allmänt medlemsmöte genomföras val av 
ledamöter till Sveriges Arkitekters stämma. 

Vid detta allmänna medlemsmöte, som också benämnes årsmöte, som hålls tidigast i mars 
och senast vid juni månads utgång, ska i övrigt följande frågor behandlas: 
• verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser 
• fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående tvååriga verksamhetsperiod 
• val av lokalföreningens/studentavdelningens styrelse 
• val av valberedning 
• val av två revisorer med en suppleant 
• fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift för kommande verksamhetsår 
• eventuella motioner 
• eventuella övriga frågor 

Anmärkning 

Inom lokalföreningarna Sveriges Arkitekter Stockholm, Sveriges Arkitekter Västra Götaland 
och Sveriges Arkitekter Skåne sker val av stämmoledamöter genom skriftligt 
omröstningsförfarande bland medlemmarna. 

Kallelse till allmänt medlemsmöte årsmöte skickas till samtliga medlemmar i lokalföreningen.  

Kallelse ska delges medlemmarna senast tre veckor före tidpunkten för årsmötet. allmänt 
medlemsmöte. I kallelsen till allmänt medlemsmöte udda år då val av stämmoledamöter och 
övriga årsmötesärenden ska behandlas ska av kallelsen framgå vilka ärenden som ska 
behandlas på mötet samt de av valberedningen föreslagna ledamöterna med suppleanter 
till Sveriges Arkitekters stämma. 

Av kallelsen till årsmötet ska framgå vilka ärenden som ska behandlas på mötet.  

Handlingar till årsmötet ska finnas tillgängliga för samtliga medlemmar senast en vecka före 
mötet. 

Motioner ska vara inlämnade senast 14 dagar före årsmötet. 

Styrelsen i lokalförening kan, utöver årsmötet, även kalla till allmänt medlemsmöte för 
frågor av angelägen betydelse för föreningen. Kallelse ska skickas ut till samtliga 
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medlemmar minst 14 dagar före möte och handlingar ska finnas tillgängliga minst en vecka 
före mötet.  

Beslut vid årsmöten och allmänna medlemsmöten fattas med enkel majoritet. Vid lika 
röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden vid mötet. 

§6 Val till Sveriges Arkitekters stämma 
Senast i december månad året innan Sveriges Arkitekter håller stämma ska val av 
ledamöter och suppleanter till Sveriges Arkitekters stämma göras av lokalföreningen. 
Antalet ledamöter fastslås av Sveriges Arkitekters styrelse i enlighet med Sveriges Arkitekters 
stadga. 

Kandidater till Sveriges Arkitekters stämma ska föreslås av lokalföreningens styrelse efter 
beredning av lokalföreningens valberedning.  

Val av stämmoledamöter genom skriftligt eller elektroniskt förfarande bland medlemmarna. 

Anmärkning 
Sveriges Arkitekters kansli är lokalföreningen behjälplig med det praktiska genomförandet 
av valen. 

§ 6 7 Styrelse 
Lokalföreningens styrelse ska bestå av minst tre ledamöter varav en ordförande och en 
sekreterare, 

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal 
gäller den mening som biträds av styrelsens ordförande. 

Styrelsen väljs för en mandatperiod av två ett år. 

Styrelsen handhar lokalföreningens angelägenheter, verkställer dess beslut och förvaltar 
dess tillgångar. Styrelsen ska samarbeta med Sveriges Arkitekters styrelse i de frågor som 
av Sveriges Arkitekter hänskjuts till föreningen och själv ta initiativ till sådant samarbete i 
frågor, som inte enbart är av lokalt intresse. 

Kopior av protokoll från lokalföreningen och dess styrelses sammanträden ska av styrelsen 
snarast insändas till Sveriges Arkitekters kansli. 

§ 7 8 Ekonomi 
Vid allmänt medlemsmöte som också är årsmöte ska varje udda år fastställas medlemsavgift 
till lokalföreningen för efterföljande två verksamhetsår samt inkomst- och utgiftsstat för 
denna verksamhetsperiod. 
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Fastställda medlemsavgifter inhämtas av Sveriges Arkitekter och utbetalas till 
lokalföreningen på det sätt som överenskommes mellan Sveriges Arkitekter och 
lokalföreningen. 

§ 8 9 Revision 
Styrelsens förvaltning och lokalföreningens räkenskaper ska granskas av två revisorer, vilka 
ska avge revisionsberättelse vid årsmöte. till i § 5 nämnt allmänt medlemsmöte. 

§ 9 10 Utträde och uteslutning 
Medlem som flyttar till ort utanför lokalföreningen förs över till lokalförening på den nya 
orten. 

Medlem som avslutar sina studier vid högskola eller universitet överförs från 
studentavdelning till lokalförening på bostadsorten. 

Medlem som utträtt ur Sveriges Arkitekter anses samtidigt ha utträtt ur lokalföreningen. 

Medlem som uteslutits ur Sveriges Arkitekter på grund av obetalda avgifter eller p g a 
annan stadgemässigt grundad anledning till uteslutning anses samtidigt utesluten ur 
lokalförening.  

§ 10 11 Stadgeändring 
Beslut om stadgeändring ska fattas av två på varandra följande allmänna medlemsmöten 
varav ett ska vara ett årsmöte och anges i kallelsen till dessa möten. 

Efter verkställd stadgeändring ska beslutet därefter underställas Sveriges Arkitekters stämma 
för godkännande. 

§ 11 12 Upplösning 
Vid lokalföreningens likvidation eller upplösning ska eventuella tillgångar överlämnas till 
Sveriges Arkitekter. 
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