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Kommittén föreslår att dessa stadgar beslutas på Borrföretagens första stämma
under hösten 2019. Fram till dess kommer interimsstyrelsen att arbeta fram förslag
till föreningens ledning och organisation mer i detalj, vilket innebär att vissa skrivningar i stadgarna kommer att preciseras först därefter.
§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Borrföretagen i Sverige ek. för.
§2 Ändamål och verksamhet
Föreningen är en branschorganisation som har till ändamål att i enlighet med dessa stadgar främja medlemmarnas gemensamma intressen och verka för en positiv utveckling av
medlemsföretagens borrningsarbeten och härtill hörande VVS-installationer och andra
arbeten.
Detta ska ske genom att

3.

Koncernmedlem – dotterbolag i en koncern som redan innehar ett medlemskap
som ”Borrande medlem”.

4.

Hedersmedlem – särskilt förtjänt medlem eller annan person.

Föreningens huvudkategori utgörs av ”Borrande medlem”. Föreningsstämman ger styrelsen mandat att välja in medlemmar utifrån en av stämman beslutad instruktion.
§5 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlemskap i föreningen innebär ovillkorlig förpliktelse att från och med att inträdesansökan beviljats till alla delar iakttaga föreningens stadgar och alla av föreningen eller
styrelsen fattade beslut eller träffade överenskommelser. Medlemskapet förpliktar också
att teckna av Föreningen godkänd miniminivå för ansvars- och produktansvarsförsäkringar.
§6 Insats
Borrande medlem är skyldig att erlägga en insats, vars storlek årligen fastställes av föreningsstämman inom intervallet min 25 000 kronor och max 100 000 kronor. Styrelsen
sätter riktlinjer för insatsen och hur värdering skall ske i det enskilda fallet. Inbetald insats
återbetalas ej. Insatsen för övriga medlemskategorier är 1 krona.

•

för medlemmarnas räkning informera, förhandla och samarbeta med marknadens
aktörer

•

öka kvalitén och den tekniska utvecklingen i branschen bl.a. genom utbildning

•

utveckla samarbetsformer medlemsföretagen emellan

•

arrangera informations-, utställnings- och utbildningsaktiviteter

•

tillhandahålla ett gemensamt varumärke med tillhörande grafisk profil och varumärkesstrategi för medlemmarna att använda i sin marknadsföring

•

med stöd av utskott och kommittéer verka för forskning och utveckling av verksamheten med syftet att säkra att medlemmarna uppfyller kundernas och marknadens
framtida krav och förväntningar

1.

har försummat att fram till ordinarie föreningsstämma betala av föreningen beslutade avgifter för föregående år.

2.

bryter mot föreningens stadgar, beslut och föreskrifter.

•

svara för en reklamationsnämnd som övervakar att medlemmarna följer föreningens
och marknadens riktlinjer

3.

uppenbarligen skadat föreningens eller branschens intressen.

•

och i övrigt verka enligt de direktiv som medlemmarna från tid till annan beslutar
om.

4.

ej lämnar de garantier som organisationen föreskriver.

5.

ej iakttar god affärssed och ej vidtager rättelse efter skriftlig uppmaning från styrelsen.

6.

vägrar följa reklamationsnämndens rekommendationer.

7.

ej uppfyller kraven för sin medlemskategori.

§3 Föreningens säte
Föreningens styrelse ska ha sitt säte i enlighet med interimsstyrelsens förslag.
§4 Medlemskap
Till medlem kan antas en juridisk person som uppfyller medlemskriterierna och som kan
förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

§7 Avgifter
Årliga avgifter till föreningen kan utgöras av medlemsavgift, serviceavgift, marknadsföringsavgift eller andra avgifter som syftar till att finansiera medlemsgemensamma aktiviteter. Storleken av avgifterna ska årligen fastställas vid ordinarie föreningsstämma.
Medlemsavgiften avser ett verksamhetsår.
§8 Uteslutning, utträde ur föreningen
Styrelsen får besluta om att utesluta medlem ur föreningen då medlem:

När medlem genom uteslutning eller eget utträde lämnar föreningen gäller att:
8.

när medlemskapet upphör är medlemmen inte berättigad att återfå något av vad
medlemmen inbetalt till föreningen inte heller få del av föreningens tillgångar.

9.

utträde på egen begäran ur föreningen endast kan ske vid verksamhetsårets utgång
genom att medlemskapet skriftligen sägs upp minst tre månader dessförinnan.
Föreningens styrelse kan dock vid särskilda omständigheter medge kortare uppsägningstid.

10.

avgående medlem är skyldig att till föreningen erlägga de av föreningsstämman beslutade avgifterna för hela det kalenderåret under vilket medlemskapet upphört

Medlemmarna indelas i fyra kategorier efter följande kriterier:
1.

Borrande medlem – företag vilka bedriver borrningsverksamhet i Sverige för vattenoch energiborrning eller annan borrverksamhet med minst 3 års branschvana, och
som uppfyller kraven i AB-certifikat.

2.

Stödjande medlem – utländska aktiva borrentreprenörer, svenska och utländska
installationsföretag och organisationer med angränsande verksamhet, vilka alla skall
ha arbetsledare med minst 3 års branschvana

§9 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter. Inga suppleanter ska utses.
Ordinarie föreningsstämma väljer ledamöterna för en tid av två år. Ordföranden för styrelsen utses på ett år. Av styrelsens övriga ledamöter väljs hälften ett år och andra hälften nästa år.
Styrelseledamot bör representeras av medlem i föreningen genom ägare till medlem eller
en av dess anställda. Finns behov av specifik kompetens för att stärka styrelsearbetet
och föreningens utveckling kan föreningsstämman utse en icke medlem som uppfyller
den specificerade kompetensen till ledamot i styrelsen.
Finns behov av specifik kompetens för att stärka styrelsearbetet och föreningens utveckling kan styrelsen adjungera en icke medlem som uppfyller den specificerade kompetensen. Den adjungerade har ingen rösträtt.
§10 Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer, varav minst en ska vara auktoriserad revisor, samt noll
till två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa
ordinarie föreningsstämma.
För granskning av föreningens verksamhet utses två lekmannarevisorer som skall representeras av medlem i föreningen genom ägare till medlem en av dess anställda.
§11 Valberedning
Föreningsstämman väljer årligen valberedning bestående av 3 – 4 ledamöter varav en
ordförande.
Ordföranden och ledamöterna i valberedningen utses för tiden fram till och med nästa
ordinarie stämma och ska vara ägare till medlem eller en av dess anställda.
För valberedningen ska det finnas en instruktion, fastställd av föreningsstämman, som
redovisar valberedningens uppdrag och kriterier för valberedningens nomineringar.
§12 Teknisk kommitté, reklamationsnämnd
Föreningsstämman utser årligen genom val en teknisk kommitté om minst 3 personer.
Kommittén ska utarbeta förslag till normer och i övrigt behandla tekniska och andra frågor av intresse för föreningen. Kommittén kan även fungera som reklamationsnämnd och
kunna ha rätten att vid tvistiga frågor förstärkas med två neutrala personer med vitsordad sakkunskap utom föreningen.
§13 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår fastställs efter förslag från interimsstyrelsen.
§14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid
ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1.

Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

2.

Förteckning av närvarande medlemmar och godkännande av röstlängden.

3.

Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera
protokollet.

4.

Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5.

Fastställande av dagordning.

6.

Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

7.

Beslut om fastställande av resultaträkningen och beslut om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.

8.

Beslut om ansvarsfrihet gentemot föreningen för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören.

9.

Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.

10.

Fastställande av verksamhetsplan med tillhörande budget.

11.

Beslut om insatsbelopp samt medlemsavgifter och övriga avgifter för kommande
verksamhetsår.

12.

Val av styrelse och styrelseordförande.

13.

Val av revisor och revisorssuppleant (er).

14.

Val av lekmannarevisorer

15.

Val av teknisk kommitté

16.

Val av valberedning.

17.

Beslut om eventuell instruktion för styrelsen.

18.

Beslut i ärenden som ska tas upp i föreningsstämman enligt lag, föreningens stadgar
eller inkomna motioner.

19.

Diskussionsstund.

§14 Förslag till motioner
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av föreningsstämman. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före föreningsstämman.
Styrelsen ska till stämman avge yttrande över förslaget. Motioner med styrelsens kommentarer, samt styrelsens egna förslag, ska finnas tillgängliga vid årsstämman.
§15 Röstning på föreningsstämman
Vid föreningssammanträde och föreningsstämma äger varje närvarande borrandemedlem samt koncernmedlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen, en röst.
Stödjande medlem och hedersmedlem har 1/10 röst.
Frånvarande medlems rätt får utövas genom befullmäktigat ombud, vilken själv är medlem i föreningen eller anställd i medlems företag. Ombud ska i god tid innan sammanträdets eller föreningsstämmans början anmäla sitt röstinnehav och förete skriftlig, dagtecknad fullmakt. Ombud kan företräda fler än en medlem.
Till föreningsstämma är endast personer som äger eller är anställd i medlemsföretag
välkomna. Föreningens styrelse och VD äger också tillträde till stämman.
§16 Kallelse till föreningsstämman och andra meddelanden
Kallelse till föreningsstämman samt övriga meddelanden till medlemmarna sker skriftligen per post eller e-post till de medlemmar som godkänt detta förfarande och lämnat
uppgift om e-postadress.
Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgifter om de ärenden som ska förekomma.
En kallelse till föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor
före föreningsstämman.

Föreningsstämman får hållas på en ort inom föreningens verksamhetsområde i Sverige
som styrelsen bestämmer.
§17 Föreningens vinst
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt stämmans beslut balanseras i
ny räkning eller fonderas.
§18 Upplösning av föreningen
Vid förslag om föreningens upplösning skall det i kallelse klart och tydligt anges att förslaget väcks. Beslut är giltigt med minst ¾ av de angivna rösterna. Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar, enligt föreningsstämmans beslut, delas ut till
det ändamål som där beslutas.
§19 Tvist
Talan i tvist mellan medlem och föreningen ska väckas vid allmän domstol.
Dessa stadgar har beslutats vid föreningens stämma den …

