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§ 1 Ändamål 

Branschföreningen har till ändamål att verka för en sund utveckling inom branschen och 

tillvarata och främja medlemsföretagens intressen särskilt i förhållande till övriga organisationer 

och myndigheter samt på distributionsområdet.  

 

§ 2 Säte 

Föreningen har sitt säte i Stockholm. 

 

§ 3 Medlemskap 

Medlemskap i föreningen kan beviljas företag - tillverkare eller ensamrepresentant för hela 

landet – som har en väletablerad och fast försäljnings- och serviceorganisation inom landet och 

som marknadsför en icke oväsentlig del av det till den elektriska hushållsapparatbranschen 

hörande sortiment.  Medlemskap i föreningen kan inte beviljas företag/koncern, som verkar inom 

ett eller flera försäljningsled i branschen, om det finns en kundrelation med medlemsföretag, 

som kan vara begränsande för föreningen. 

 

§ 4 Medlemskapets förpliktelser 

Medlem skall ställa sig till efterrättelse av föreningens stadgar samt beslut tillkomna i enlighet 

med dessa.  

 

§ 5 Medlemskapets upphörande 

Medlemskap upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning.  

 

Utträde sker genom skriftlig anmälan till föreningen minst sex månader före det årsskifte, vid 

vilket medlemskapet skall upphöra. Medlem, som icke fullgör sina ekonomiska förpliktelser mot 

föreningen eller av föreningen bildat servicebolag, kan av styrelsen med omedelbar verkan 

uteslutas ur föreningen.  

 

Uteslutning kan också ske om medlem uppenbarligen handhar i strid mot föreningens ändamål. 

För beslut om uteslutning fordras i sådana fall tre fjärdedels majoritet av övriga medlemmar.  

 

Ingen är vid medlemskapets upphörande berättigad till del i föreningens tillgångar.  
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§ 6 Avgifter och kostnadsersättningar 

För täckande av föreningens och EHL AB:s kostnader skall medlem senast den 15 februari 

erlägga medlemsavgift till föreningen och kostnadsersättning till EHL AB för det påbörjade 

verksamhetsåret. Beloppen skall fastställas vid det gångna årets sista ordinarie 

föreningssammanträde. I den mån sålunda fastställda avgifter och ersättningar visar sitt 

otillräckliga för täckande av kostnaderna för verksamhetsåret, äger föreningen besluta om extra 

avgifter.  

 

Medlem skall vid inträde i föreningen erlägga en inträdesavgift, vars belopp årligen fastställes 

vid föreningens årsmöte samt lika många 12-delar av medlemsavgiften respektive 

kostnadsersättningen, som det finns kvarvarande månader av verksamhetsåret.  

 

§ 7 Firmateckning och ekonomiskt ansvar 

Föreningens firma tecknas av den eller dem, som styrelsen därtill utser.  

 

För föreningens förbindelser ansvarar endast dess tillgångar.  

 

§ 8 Styrelsen 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av högst 10 och lägst 5 

ledamöter.  

 

Styrelsen är beslutsför, då minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. 

Styrelseledamot äger rätt att låta sig representeras av annan person från samma företag eller 

koncern.  

 

Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Styrelsen sammanträder så ofta föreningens 

angelägenheter det påfordrar.  

 

§ 9 Styrelsens åligganden 

Styrelsen åligger: 

att verkställa utredningar samt pröva och avgiva utlåtanden över inkomna förslag, 

att ansvara för föreningens medel och låta föra räkenskaper, 

att avge verksamhetsberättelse med balansräkning samt vinst- och förlusträkning, 

att anställa verkställande direktör och annan personal. 

 

§ 10 Protokoll 

Vid föreningens och styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som utöver ordföranden 

skall justeras av en justeringsman.  
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§ 11 Revision 

Föreningens räkenskaper skall granskas av revisor, som har att till årsmötet avge 

revisionsberättelse.  

 

§ 12 Föreningens sammanträden 

Föreningssammanträde hålles på tid, som fastställes på de sista ordinarie halvårs-

sammanträdena för nästkommande halvår. Föreningens årsmöte skall hållas före juni månads 

utgång.  

 

§ 13 Dagordning för årsmötet 

Vid föreningens årsmöte skall följande dagordning beaktas: 

 

1) Sammanträdets öppnande 

2) Upprättande av förteckning 

3) Fråga om sammanträdet tillkommit efter stadgeenlig kallelse 

4) Val av ordförande för sammanträdet 

5) Val av justeringsman 

6) Fastställande av föredragningslista 

7) Styrelsens verksamhetsberättelse 

8) Revisionsberättelse 

9) Fastställande av balansräkning 

10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11) Val av styrelse 

12) Val av revisor och suppleant 

13) Fastställande av inträdesavgift 

14) Övriga ärenden 

15) Sammanträdets avslutande 

 

Vid övriga ordinarie sammanträden skall punkterna 1-6 samt 14 och 15 förekomma.  

 

§ 14 Beslut 

Vid föreningssammanträde äger varje medlemsföretag en röst. För giltighet av beslut erfordras 

att minst hälften av medlemmarna är företrädda och att minst två tredjedelar om beslutet är 

ense. Om beslut angående uteslutning, se § 5. 

 

§ 15 Kallelse och representation 

Skriftlig kallelse till allmänt sammanträde skall avsändas senast åtta dagar före sammanträdet, 

därest ej brådskande ärende nödvändiggör kortare kallelsetid, då även muntlig kallelse får 

tillämpas.  

 

Föredragningslistan skall utsändas senast tre dagar före sammanträdet.  
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Vid sammanträdet närvarande skall, för att kunna utöva rösträtt, till sekreteraren ha överlämnat 

fullmakt, utvisande behörighet att företräda respektive medlemsföretag. Samtliga vid 

sammanträdet närvarande skall i förväg ha undertecknat förbindelse att iaktta absolut 

tystlåtenhet gentemot obehöriga beträffande vad som vid sammanträdet förhandlas.  

 

Medlemsföretag bör vid sammanträdet låta sig representeras, dock av i regel högst två 

personer.  

 

§ 16 Särskilda bestämmelser 

Vid varje årsmöte skall de särskilda bestämmelser fastställas, som utöver dessa stadgar 

tillämpas av föreningen.  

 

§ 17 Ändring av stadgar 

Beslut om ändring av föreningens stadgar upptas vid föreningssammanträde. I kallelsen till 

sådant sammanträde skall angivas att stadgeändringsförslag kommer att behandlas. För 

giltighet av beslut om stadgeändring erfordras att minst två tredjedelar av medlemmarna är 

företrädda och att minst tre fjärdedelar om beslutet är ense.  

 

§ 18 Föreningens upplösning 

Beslut avseende föreningens upplösning vare ej giltigt med mindre samtliga medlemmar förenat 

sig därom, eller beslut fattas vid två på varandra följande med minst en månads mellanrum 

hållna föreningssammanträden samt vid det sammanträde som sist hållits biträtts av minst tre 

fjärdedelar av de röstande.  

 

Beslut om föreningens likvidation eller upplösning skall även innehålla bestämmelse om hur 

man skall förfara med föreningens överskjutande tillgångar.   


