STADGAR
Sveriges Miljökommuner

www.fah.se

STADGAR för Sveriges Miljökommuner
Senast ändrade vid förbundets årsmöte den 4 maj 2018.
Förbundet bildades den 24 mars 1919 av stadsläkarna.

1. Firma
1.1.

Förbundets firma är Sveriges Miljökommuner

2. Ändamål
2.1.
Förbundet har som ändamål att vara ett forum och en mötesplats för
kunskapsutveckling och en lokal röst för frågor som rör hälsa och miljö.
Förbundet ska ideellt främja det svenska miljöarbetet och en god livsmiljö hos
befolkningen, bestående i en god yttre och inre miljö, ett gott hälsoskydd, samt
god livsmedelskvalitet.
2.2.
Förbundet ska förverkliga sitt ändamål genom:
att anordna konferenser, kurser och seminarier, samt
att samarbeta med andra sammanslutningar och organ som har intresse för ovan
angiven verksamhet.

3. Medlemskap
3.1.

Medlem i förbundet kan vara:
a) kommunalt eller annat offentligt organ vars verksamhet är förenlig
med förbundets ändamål,
b) enskild organisation eller företag eller enskilda personer, som
praktiskt, organisatoriskt eller vetenskapligt är verksamma inom det
svenska miljöarbetet,
c) av förbundet utsedda hedersledamöter.

3.2.

Medlemskap förvärvas efter skriftlig ansökan som prövas av styrelsen.

3.3.
Medlem av förbundet ska erlägga årsavgift som fastställs av
förbundsstämman. Hedersledamöter är befriade från årsavgifter.
3.4.
Medlem som önskar utträda ur förbundet ska göra anmälan därom hos
förbundets styrelse. Utträdet ska anses ha ägt rum när anmälan inkommit till
styrelsen.
3.5.
Avgiftspliktig medlem som ej erlagt årsavgift trots påminnelse ska anses
ha utträtt ur förbundet före nästkommande ordinarie föreningsstämma.
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4. Grunderna för förvaltningen
4.1.
Förbundet ska förvaltas i enlighet med vad som anges om dess ändamål i
dessa stadgar.

5. Styrelse

5.1.
Förbundets löpande angelägenheter och förvaltningen ska handhas av
en styrelse. Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm
5.2.
Styrelsen ska bestå av 11-15 ledamöter. Styrelseledamot ska vid
tidpunkten för valet vara en ledande företrädare för medlem i förbundet, som
förtroendevald eller anställd, eller enskild medlem. Medlemmarna ska vara
representerade av minst tre ledamöter från vardera Götaland, Svealand och
Norrland. Varje medlem får ha högst en representant i styrelsen.
Styrelseledamöterna ska väljas på ordinarie förbundsstämma året efter det år
då ordinarie val till kommunfullmäktige hålls. Ledamöterna väljs för tiden som
avslutas med den ordinarie förbundsstämma som hålls det fjärde året efter
valet till styrelsen.
5.3.
Ordförande, vice ordförande, kassör och övriga ledamöter i styrelsen
utses av förbundsstämman. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv och ska inom
sig utse sekreterare och de övriga befattningar som den finner erforderliga.
5.4.
Avgår styrelseledamot ska förbundsstämma hålla fyllnadsval för
återstoden av mandattiden, om det återstår mer än ett år innan
mandattiden är slut.
5.5.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva
antalet ledamöter begärt det.
5.6.
Kallelse ska senast två veckor före sammanträdet tillställas samtliga
ledamöter med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas. Handlingar ska
senast en vecka före sammanträdet tillställas samtliga ledamöter.
5.7.
Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som
biträds av ordföranden. Är styrelsens ordförande och vice ordförande
frånvarande vid sammanträdet utses en av de närvarande ledamöterna att leda
sammanträdet.
5.8.

Det åligger styrelsen att
a) planera och arrangera förbundets verksamhet,
b) förvalta förbundets tillgångar,
c) föra redovisning över förbundets räkenskaper,
d) föra förteckning över förbundets medlemmar, samt
e) årligen till ordinarie förbundsstämma avge årsredovisning rörande
förbundets verksamhet under föregående räkenskapsår. Årsredovisningen ska
innehålla förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning.
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5.9.
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott med högst fyra ledamöter
för beredning av ärenden i vilka styrelsen har att besluta. Styrelsen ska
fastställa en arbetsordning för arbetsutskottet.
5.10. Över styrelsens och arbetsutskottets sammanträden ska föras protokoll.
Protokoll ska justeras av mötesordföranden och föras i nummerföljd. Avvikande
mening ska på begäran föras till protokollet. Förbundets funktionärer kan
adjungeras till styrelsens och arbetsutskottets sammanträden.

6. Revision
6.1.
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper ska
medlemmarna på ordinarie förbundsstämma utse två revisorer med två
ersättare.
6.2.

Revisorerna väljs för samma tid som styrelsen.

6.3.
Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast sex veckor före
ordinarie förbundsstämma med angivande av huruvida det tillstyrkes eller
avstyrkes att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

7. Valberedning
7.1.
Val av förtroendeposter inom förbundet ska beredas av en valberedning.
Denna ska bestå av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare för dessa, vilka
samtliga utses av förbundsstämman. Sammankallande i valberedningen utses av
förbundsstämman. Valberedningen ska i god tid före den förbundsstämma då val
ska äga rum framlägga förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt
ersättare för revisorer.
7.2.

Valberedningen och dess ersättare väljs för samma tid som styrelsen.

8. Förbundets räkenskaper
8.1.

Förbundets räkenskapsperiod ska motsvara kalenderåret.

8.2.
Förbundets kassör ska föra förbundets räkenskaper och handha dess
kassa.

9. Firmateckning
9.1.
Förbundets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden
och kassören i förening. Vid förfall för någon av dessa utser arbetsutskottet
ersättare bland sina ledamöter. Styrelsen får genom tidsbegränsad fullmakt
uppdra åt viss person att ensam eller åt vissa personer i förening att teckna
förbundets firma.
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10. Förbundsstämma
10.1
Förbundsmedlemmarnas beslutanderätt utövas på förbundsstämma, vilka
e r hålles såsom årligen förekommande ordinarie förbundsstämma och såsom
extra förbundsstämma i särskilda fall.
10.2. Ordinarie förbundsstämma ska hållas årligen före maj månads utgång på
tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra förbundsstämma ska hållas när
styrelsen så beslutar eller, om minst 50 medlemmar skriftligen gör en framställan
därom till styrelsen, senast 8 veckor från det att begäran inkom till styrelsen.
10.3. Kallelse till ordinarie förbundsstämma ska göras skriftligen, senast fem
veckor före stämman. Till kallelse ska bifogas en föredragningslista samt
styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse. Kallelse till extra
förbundsstämma ska göras skriftligen senast fyra veckor före stämman. Till
kallelsen ska bifogas en föredragningslista med angivande av den eller de frågor
som föranlett stämman.
10.4. Vid ordinarie förbundsstämma ska, om inte annat föreskrivits i dessa
stadgar, följande ärenden behandlas:
1) val av ordförande och vice ordförande på stämman,
2) val av sekreterare på stämman,
3) val av två justeringsmän på stämman,
4) fastställande av röstlängd för stämman,
5) fråga om stämman blivit behörigen sammankallad,
6) styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse,
7) ansvarsfrihet för styrelsen,
8) framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna,
9) fastställande av årsavgifter,
10) fastställande av arvoden,
11) val av styrelseordförande, v i c e or d f ör a n d e , kassör och
övriga styrelseledamöter.
12) val av revisorer och ersättare,
13) val av sammankallande, övriga ledamöter och ersättare till
valberedning,
14) behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Vid extra förbundsstämma ska behandlas de ärenden som anges i ovanstående
stycke, punkterna 1-5 samt det ärende eller de ärenden som föranlett mötet.
Andra ärenden än de som upptagits i föredragningslistan får inte behandlas av
förbundsstämma.
10.5. Styrelsen får lämna förslag till ärenden som ska behandlas av
förbundsstämman. Härutöver får medlem lägga motion om ärenden som ska
behandlas av förbundsstämman. Motion till ordinarie förbundsstämma ska vara
styrelsen till handa senast vid utgången av det kalenderår som närmast föregår
stämman. Motion till extra förbundsstämma ska lämnas i samband med begäran
om extrastämma.
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10.6. Vid förbundsstämma ska föras protokoll som ska justeras av
stämmoordföranden och två av stämman utsedda justeringsmän.
10.7. Vid förbundsstämma äger medlem rätt att närvara samt utöva yttrande-,
förslags- och rösträtt. Vid röstning äger varje medlem rösta enligt följande:
Enskild medlem
Lokala organ och företag
Centrala och regionala sammanslutningar
Kommuner:
1 - 9 999 inv.
10 000 - 29 999 inv.
30 000 - 49 999 inv.
50 000 - 99 9999 inv.
100 000 inv. och däröver

1 röst
3 röster
4 röster
3
4
5
6
7

röster
röster
röster
röster
röster

10.8. Medlem, som ej erlagt årsavgift, får ej utöva rösträtt eller företräda
annan medlem vid röstning och ej heller ingå i valberedning. För medlem som är
fysisk person är rösträtten personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem
som är juridisk person utövar sin rösträtt genom legal ställföreträdare eller
befullmäktigat ombud. Endast en person får företräda medlemmen vid stämman.
Denna företrädare får inte företräda även annan medlem och får inte heller själv
vara medlem. En förutsättning för att medlemmens rösträtt ska få utövas är
vidare att behörighetshandlingar företetts för styrelsens representant senast vid
fastställandet av röstlängden för mötet. Medlem bör i god tid före mötet
underrätta styrelsen om vem som kommer att företräda medlemmen.
10.9. Beslut på stämma fattas med enkel majoritet om inte annat är föreskrivet
i dessa stadgar. Stämmans ordförande äger utslagsröst vid lika röstetal, utom
vid personval, då i stället lottdragning ska ske. Vid mötet ska röstningen vara
öppen. Vid val ska röstningen ske sluten om röstberättigad mötesdeltagare begär
detta.

11. Uteslutning av medlem
11.1. Medlem, som trots anmaning om rättelse, bryter mot föreningens
stadgar eller motverkar dess ändamål, kan uteslutas ur föreningen genom beslut
av styrelsen.

12. Stadgeändring
12.1. Beslut om ändring av förbundets stadgar ska fattas vid ordinarie
förbundsstämma med stöd av minst två tredjedels majoritet av det
sammanlagda antalet röstande.
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13. Förbundets upplösning
13.1. Beslut om förbundets upplösning ska fattas av två på varandra
efterföljande förbundsstämmor med minst två tredjedels majoritet av det
sammanlagda antalet röstande. En av dessa förbundsstämmor ska vara
ordinarie. Vid den sista stämman ska även beslutas hur förbundets tillgångar
ska disponeras.

14. Ekonomiskt ansvar
14.1. Endast förbundets tillgångar ska svara för förbundets ekonomiska
förbindelser.
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