
STADGAR FÖR MUR & PUTSFÖRETAGEN – L 
Leverantörer inom branschföreningen för murat och putsat byggande

(Antagna vid årsstämman 2020-05-28 och extrastämma 2020-06-17)

§1

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Föreningen är en underliggande branschförening, inom huvudorganisationen Mur & Putsföretagen, för företag 
som i Sverige är verksamma som tillverkande och/eller försäljande verksamhet inom murnings- putsnings- och 
fasadbranschen.

Föreningen har till ändamål:

• att i överensstämmelse med Mur & Putsföretagens och Mur & Putsföretagen – L:s stadgar, allmänna målsättning 
och arbetsprogram tillvarata medlemsföretagens speciella intressen som leverantörer.

• att såsom branschförening inom Mur & Putsföretagen företräda de till föreningen anslutna medlemsföretagen 
inför organisationen.

§2

ORGANISATION
Föreningens organ är:

A - Föreningsmöte
B - styrelse

§3

MEDLEMSKAP
För ansökan om medlemskap, utträde liksom uteslutning ur huvudorganisationen Mur & Putsföretagen, och 
därmed tillika ur branschföreningen Mur & Putsföretagen – L, gäller vad som är angivet i Mur & Putsföretagens 
stadgar § 4. 

Medlemskap i branschföreningen Mur & Putsföretagen – L förutsätter ett samtida medlemskap i huvudorgani-
sationen Mur & Putsföretagen och erhålls genom att erlägga avgift enligt § 4. Utöver detta gäller för medlem att 
uppfylla av huvudorganisationen Mur & Putsföretagens styrelse antagna ”Kriterier för medlemskap för leverantö-
rer”. 

§4

AVGIFTER
Medlem betalar, senast den 1 mars, avgift vars storlek bestäms på ordinarie årsstämma samt de övriga medlems-
avgifter gällande för huvudorganisationen Mur & Putsföretagen. 

§5

FÖRENINGSMÖTEN
A - Ordinarie föreningsmöte (årsmöte) hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till ordinarie årsmöte ska ske senast två (2) veckor före mötet.

B - Extra föreningsmöte kan utlysas av styrelsen eller revisorn när någon av dessa finner det påkallat, och ska utly-
sas när minst 1/3 av medlemmarna så begär.  

Kallelse till extra föreningsmöte ska ske minst 14 dagar före mötet. I kallelsen till extra föreningsmöte ska anges de 
ärenden, som ska förekomma å detsamma.

C - Motionsrätt vid ordinarie årsmöte 
Ärende och motion ska, för att kunna behandlas på föreningens ordinarie årsmöte, skriftligen ha inkommit till sty-
relsen senast sex (6) veckor i förväg. Mötet ska dock behandla samtliga frågor som styrelsen lagt fram för mötet.

För vad som ska förekomma vid ordinarie årsmöte gäller, förutom vad nedan sägs, i tillämpliga delar vad som är 
angivet i Mur & Putsföretagens stadgar för dess ordinarie årsmöten.



D - Ärenden på ordinarie årsmöte:

 I. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
 II. Justering av röstlängden samt anteckning av de närvarande.
 III. Val av två justeringsmän.
 IV. Fråga om årsmötet blivit behörigt kallat
 V. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet
 VI. Behandling av inkomna motioner och ärenden.
 VII. Val av föreningens ordförande. 
 VIII. Val av högst sex (6) ordinarie ledamöter.
 IX. Val av föreningens representanter i huvudorganisationen Mur & Putsföretagens styrelse.

Årsmötet kan välja ledamöter för två (2) mandatperioder, dock högst två (2) ledamöter vid ett och samma års-
möte.

För såväl ordinarie årsmöte som extra föreningsmöte gäller beträffande rösträtt och beslutsordning vad som är 
angivet i Mur & Putsföretagens stadgar § 13.

§6

STYRELSEN OCH DESS UPPGIFTER
Styrelsen består av ordföranden och högst sex (6) ordinarie ledamöter. Styrelsen konstituerar i övrigt sig själva. 

Styrelsen ska planera, organisera, leda och besluta i angelägenheter inom föreningens verksamhetsområde, an-
svara för föreningens förvaltning och att i all sin verksamhet tillvarata, samordna och främja medlemsföretagens, 
föreningens intressen i enlighet med föreningens och Mur & Putsföretagens stadgar och beslut.

§7

RÄKENSKAPER OCH GRANSKNING
Räkenskaper och granskning av räkenskaper och verksamhet i föreningen Mur & Putsföretagen – L skall ske i 
samverkan med huvudorganisationen Mur & Putsföretagen, enligt Mur & Putsföretagens stadga § 11.

§8

VALBEREDNING
Valberedning i föreningen Mur & Putsföretagen – L utgörs av valberedningen i huvudorganisationen SPEF, enligt  
Mur & Putsföretagens stadga §12.

§9

STADGEÄNDRINGAR, FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Beslut om ändring av dessa stadgar samt beslut om upplösning av föreningen kräver att beslutet fattats på två 
av varandra följande föreningsmöten, varvid det senare föreningsmötet inte får utlysas, förrän det förra hållits. Vid 
beslut om upplösning av föreningen krävs att beslutet fattats med minst två tredjedelars majoritet, av samtliga 
röstande. Ändringar som berör förhållandet till Mur & Putsföretagen ska, för att äga giltighet, godkännas av 
stämma, för Mur & Putsföretagen.


