STADGAR FÖR BYGGMATERIALINDUSTRIERNA
Antagna vid årsstämma 2 maj 2022 samt extra årsstämma 20 juni 2022.
§1 Byggmaterialindustrierna och dess ändamål
Byggmaterialindustrierna utgör en sammanslutning av enskilda företag och organisationer med nära
koppling till byggmaterial- och komponentindustrin i Sverige. Byggmaterialindustrierna ska företräda
och tillvarata branschens gemensamma intressen, dock inte i frågor som berör förhållandet mellan
arbetsgivare och arbetstagare.
Byggmaterialindustriernas främsta uppgift skall vara att verka för gynnsamma
förutsättningar för att driva och utveckla företagen samt samarbete och gemensamt
uppträdande i näringslivsfrågor. Byggmaterialindustrierna är som branschförening medlem i Föreningen Svenskt Näringsliv.
Företag som är medlem i Byggmaterialindustrierna är skyldigt att också vara medlemsföretag i
Svenskt Näringsliv och att följa dess stadgar och de särskilda avtal som träffas mellan Byggmaterialindustrierna och Svenskt Näringsliv
Byggmaterialindustrierna äger ett serviceaktiebolag som tillhandahåller de servicetjänster som erfordras för att Byggmaterialindustriernas arbetsuppgifter ska kunna fullgöras på ett ändamålsenligt
sätt.
§2 Föreningens säte
Byggmaterialindustriernas kansli skall ha sitt säte i Stockholm.
§3 Medlemskap
Till medlem i Byggmaterialindustrierna kan antas företag eller organisation som har nära koppling till
den svenska byggmaterial- och komponentindustrin. Om en organisation ansluts till Byggmaterialindustrierna ska dess medlemmar också vara medlemsföretag i Svenskt Näringsliv. Företag som ansöker om medlemskap blir samtidigt medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.
Beslut om medlemskap fattas av styrelsen.
Uppsägning av medlemskap ska göras skrifligt av firmatecknare. Medlemskap i Byggmaterialindustrierna upphör vid utgången av det kalenderår som inträffar närmast efter det att sex månader förflutit
från uppsägningsdagen. Medlem som trots påminnelser inte erlägger sina avgifter eller vars verksamhet eller intressen inte står i överensstämmelse med Byggmaterialindustriernas, kan av stämman på
styrelsens förslag, omedelbart uteslutas.
Den som utträder eller utesluts ur Byggmaterialindustrierna har inte rätt att återfå erlagda
avgifter och har inte rätt till andel i Byggmaterialindustriernas tillgångar.
§4 Medlemsavgifter
För finansiering av Byggmaterialindustriernas basverksamhet betalar varje medlem en
avgift, som kan vara differentierad och vars storlek fastställs av Byggmaterialindustriernas stämma på
förslag av styrelsen. Utöver avgift enligt ovan skall medlem erlägga ersättning till Byggmaterialindustriernas Service AB enligt grunder, som detta bolag årligen fastställer.
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§5 Styrelsen
Byggmaterialindustriernas styrelse består av ordförande samt lägst fem och högst tolv
ledamöter. Styrelsen kan ha upp till fem suppleanter. Ordföranden och eventuella styrelsesuppleanterna väljs på ordinarie årsstämma för tiden till och med nästföljande årsstämma. Ledamöter väljs på
ordinarie årsstämma för två år.
Vid årsmötet väljs, på förslag från styrelsen, en valberedning om minst två och högst fem personer
vars uppgift är
att inför årsstämman framlägga förslag om ordförande, antalet styrelseledamöter och
styrelsens sammansättning samt eventuella suppleanter. I valberedningen bör inte personer som
också har styrelseuppdrag i Byggmaterialindustrierna ingå. Avgår ledamot före mandattidens utgång
kan valberedningen föreslå för styrelsen en tillförordnad styrelseledamot att ingå i styrelsen fram till
nästa årsmöte.
Styrelsen skall inom sig utse förste och andre vice ordförande. Styrelsen sammanträder på kallelse av
ordföranden. Även enskild ledamot av styrelsen kan yrka på att styrelsen skall sammankallas. Styrelsen företräder Byggmaterialindustrierna och skall leda dess verksamhet, ansvara för dess ekonomi
och besluta om nya medlemmar i Byggmaterialindustrierna. Styrelsen tecknar föreningens firma. Föreningens firma tecknas dessutom av styrelsens ordförande och vd eller motsvarande, var för sig.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Mellan styrelsens sammanträden fullgörs
dess åligganden av ett arbetsutskott, bestående av styrelsens ordförande, 1:e och 2:e vice ordföranden samt Byggmaterialindustrierna vd eller annan av styrelsen utsedd person. Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av ordföranden.
§6 Utskott och Projekt
Byggmaterialindustrierna verksamhet utöver basverksamheten skall i största möjliga
utsträckning bedrivas i utskott och projekt med representanter från medlemmarna eller från utomstående expertis. Byggmaterialindustriernas styrelse beslutar om tillsättande och sammansättning av
projekt.
§7 Vd eller motsvarande
Byggmaterialindustriernas löpande förvaltning skall handhas av en verkställande direktör
(vd) eller annan av styrelsen utsedd person. Vd eller motsvarande svarar inför styrelsen
för samordning och verkställande av Byggmaterialindustriernas beslut samt skall vara
föredragande och sekreterare i styrelsen samt där så påkallas i projekten.
§8 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.
§9 Revisorer
Gruppens räkenskaper skall för varje räkenskapsår granskas av en revisor, vilken minst
4 veckor före Byggmaterialindustriernas årsstämma skall avlämna revisionsberättelse.
Då servicebolaget måste ha en auktoriserad revisor är det lämpligt att det är samma.
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§10 Stämma
Ordinarie stämma skall hållas varje år före 30 juni. Byggmaterialindustriernas medlemmar skall skriftligen kallas till stämman tidigast fyra veckor och senast två veckor
före stämman.
Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande
2. Fastställande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsperson
4. Pröva om stämman har blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Fastställande av resultat och balansräkningen
8. Fråga om ansvarsfrihet för Byggmaterialindustriernas styrelse
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Behandling av förslag från styrelsen eller medlem
11. Val av ordförande, styrelseledamöter och ev suppleanter
12. Val av föreningens ombud vid bolagsstämman i servicebolaget Byggmaterialindustrierna BYSAM Service AB
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning, inklusive valberedningens ordförande
15. Övriga ärenden i behörig ordning hänskjutna till stämman.
Förslag som ska behandlas på stämman ska vara inkomna senast fyra veckor före stämman.
Annat ärende får inte utan alla närvarandes samtycke företagas till avgörande vid stämman om det
inte omedelbart föranledes av årsredovisningen eller revisionsberättelsen, eller står i omedelbart
sammanhang med ärende som finnes upptaget på föredragningslistan.
§11 Rösträtt
Varje medlem äger vid stämma en röst.
§12 Regler för ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Föreningens stadgar fastställs av Byggmaterialindustriernas stämma och godkänns av
Föreningen Svenskt Näringsliv. För stadgeändring eller beslut om Byggmaterialindustriernas upplösning erfordras att beslut fattas vid två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie och
att beslutet tas av minst två tredjedelar av det vid varje stämma företrädda röstetalet. Den senare
stämman skall hållas tidigast en månad efter den förra.
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