
 
 

 
 

STADGAR FÖR MUR & PUTSFÖRETAGEN  
Branschföreningen för murat och putsat byggande  

(Stadgar upprättade och tagna på årsstämma 2021-05-05 samt på extrastämma 2021-09-27) 
 

 

§ 1  
ORGANISATIONENS ÄNDAMÅL OCH NAMN  

Organisationens ändamål är att samla företagen inom mur-, puts- och fasadbranschen i en gemensam organisation för att 
tillvarata och främja medlemmarnas och branschens gemensamma intressen.  

Organisationens namn är Mur & Putsföretagen.  

 
§ 2 

ORGANISATION 
Huvudorganisationens organ är: 

A - Stämma  
B - Styrelse och verkställande utskott  

 
§ 3  

MEDLEMSKAP  
A - MEDLEM kan varje företag bli, som är verksamt inom murnings, putsnings- och fasadbranschen, och är inregistrerat i  
svenskt handels- eller aktiebolagsregister i syfte att verka inom en svensk byggindustri, är godkänt för F-skatt, är registrerat  
till mervärdesskatt, har ordnad ekonomi, och tecknat ansvarsförsäkring för rörelsen, genom att erlägga avgift enligt § 4.  

INTRESSEMEDLEMSKAP kan sökas av företag eller organisation som inte uppfyller kraven på medlemskap ovan men som har 
intresse att bidra till branschens utveckling. Intressemedlem har rätt att närvara vid föreningsaktiviteter och vid organisationens 
stämmor, med yttranderätt men inte rösträtt. Sådan medlem betalar årsavgift till organisationen med det belopp som beslutats  
av organisationens ordinarie årsstämma.  

PERSONLIGT MEDLEMSKAP kan sökas av enskild person som vilja medverka till branschens utveckling. Personlig medlem har 
rätt att närvara vid organisationens stämmor och har där yttranderätt men inte rösträtt. Sådan medlem betalar årsavgift till 
organisationen med det belopp som beslutats av organisationens ordinarie årsstämma.  

HEDERSMEDLEMSKAP kan ges till enskild person som på ett utmärkande sätt främjat branschens och organisationens 
verksamhet och mål. Hedersmedlemskap är livstidslångt och följer i övrigt samma villkor som personligt medlemskap.  

B - Ansökan om medlemskap skall prövas och avgöras av Mur & Putsföretagens styrelse.  

C - Rätt att utträda ur organisationen äger medlem först efter ett års medlemskap. Uppsägning av medlemskap och begäran 
om utträde ska ske skriftligt. Medlemskap upphör vid det årsskifte som inträffar närmast efter sex (6) månader sedan 
uppsägningen skett. 

D - Mur & Putsföretagens styrelse har rätt att besluta om uteslutning av medlem, som uppenbarligen åsidosätter stadgarna, 
fastställda ”Kriterier för medlemskap”, eller vägrar efterkomma i vederbörlig ordning fattade beslut eller icke betalar fastställda 
årsavgifter. Beslut om uteslutning kan av Mur & Putsföretagens styrelse verkställas omedelbart. Beslut om uteslutning kan  
dock överklagas till närmaste ordinarie årsstämma, som har att slutligen avgöra ärendet. Överklagande skall alltid inlämnas 
skriftligt till Mur & Putsföretagens styrelse.  

E - Medlem som träder i likvidation eller försätts i konkurs utesluts automatiskt från och med dagen för beslutets meddelande. 
Medlem som får sitt godkännande för F-skatt återkallat kan uteslutas efter särskild prövning av Mur & Putsföretagens styrelse, 
lika punkt D.  

F - Medlem som utträder eller utesluts har inte rätt att återfå någon del av avgifter denne betalat, inte heller någon del av 
organisationens tillgångar. Medlem som uteslutits förlorar alla sina rättigheter men är skyldig att betala avgifter till det årsskifte 
som inträffar närmast efter uteslutningsbeslutet.  

G - Beslut i medlemsfrågor ska alltid tillämpas med hänsyn till eventuella jävsituationer i enlighet med den allmänna definitionen 
för jäv. Om styrelsemedlem kan anses jävig ska denne inte medverka i prövning eller beslut.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

§ 4  
AVGIFTER  

A - Inträdesavgift  

Ny medlem betalar inträdesavgift vars storlek bestäms på ordinarie årsstämma.  

B - Årsavgifter  

Medlem ska senast den 1 mars betala in dels en avgift till Mur & Putsföretagen (årsavgift), dels en kostnadsersättning till 
organisationens servicebolag. Årsavgiftens storlek beslutas av styrelsen. Kostnadsersättningen till servicebolaget för de tjänster 
servicebolaget ger medlemsföretagen i form av fortlöpande branschinformation, utredningar, rådgivning etc. bestäms av Mur & 
Putsföretagen styrelse och kan variera beroende på verksamhet och omsättning.  

Förslag om kostnadsersättningens storlek för nästkommande kalenderår upprättas av Mur & Putsföretagens styrelse och läggs 
fram för beslut på för Mur & Putsföretagens ordinarie årsstämma.  

 
§ 5  

STÄMMA  
A - Ordinarie årsstämma  

Ordinarie årsstämma hålls årligen före 1 juni på plats som styrelsen bestämmer.  

Kallelse med information om tid och plats till ordinarie årsstämma ska ske senast två (2) månader före årsstämman. Övriga 
handlingar ska skickas via mail till respektive medlem samt finnas tillgängliga på huvudorganisationens hemsida senast två veckor 
före årsstämman. Det åligger varje medlem att se till att rätt kontaktuppgifter inklusive e-post finns tillgänglig i Mur & 
Putsföretagens medlemsregister.  

B - Extra stämma  

Extra föreningsstämma utlyses av styrelsen eller revisorn när någon av dessa finner det påkallat eller när minst 1/3 av 
medlemmarna så begär. Medlemmar med personligt, intresse- eller hedersmedlemskap kan inte begära att extra föreningsstämma 
utlyses.  

Kallelse till extra föreningsstämma ska ske minst två (2) veckor före föreningsstämman. I kallelsen till extra föreningsstämma ska 
anges de ärenden, som ska förekomma å densamma. Övriga ärenden än de som finns i kallelsen får inte behandlas eller beslutas.  

C - Motionsrätt vid ordinarie föreningsstämma  

Ärende och motion ska, för att kunna behandlas på huvudorganisationens ordinarie föreningsstämma, skriftligen ha inkommit till 
styrelsen senast sex (6) veckor i förväg. Motioner som kommer in senare kan dock behandlas på föreningsstämman om styrelsen 
så beslutar. 

 
§ 6 

ÄRENDEN VID ORDINARIE ÅRSSTÄMMA  
Årsstämmans förhandlingar öppnas av styrelseordförande.  

Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma:  

 I.  Öppnande 
 II. Godkännande av dagordning 
 III. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman 
 IV. Fastställande av röstlängden samt anteckning av de närvarande 
 V. Val av två justeringsmän 
 VI. Fråga om årsstämman blivit behörigt kallad  
 VII. Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelse 
 VIII. Fråga om fastställande av balansräkning samt om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och beslut om disposition av 

resultatet 
 IX. Fastställande av avgifter 
 X. Behandling av styrelsens förslag till årsstämman 
 XI. Behandling av inkomna motioner och ärenden 
 XII. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter 
 XIII. Val av styrelsens ordförande 
 XIV. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
 XV. Val av två revisorer jämte två suppleanter 
 XVI. Val av valberedning 

 
  



 
 

 

§ 7  
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING  

Styrelsen skall bestå av Ordförande och minst sex (6) stycken ledamöter varav minst tre (3) stycken skall vara företrädare 
för leverantörer/återförsäljare och minst tre (3) stycken skall vara företrädare för entreprenörer. Styrelsen utser inom sig 
vice ordförande.  

VD är adjungerad som föredragande och utan rösträtt vid styrelsemötena.   

 
§ 8  

STYRELSENS UPPGIFTER  
I sitt arbete åligger det styrelsen särskilt:  

• att övervaka verksamheten och se till att dessa stadgar noga efterföljs liksom att de beslut som stämman fattat följs och/eller 
genomförs  

• att se till att räkenskaper över organisationens inkomster och utgifter förs med största noggrannhet och enligt god 
redovisningssed samt att gemensamt ansvara för och förvalta organisationens tillgångar  

• att besluta om firmateckning. Styrelsen har rätt att utse ombud för att på organisationens uppdrag söka, kära och svara och i 
övrigt föra organisationens talan  

• att tillsätta respektive avsätta organisationens verkställande direktör  

 
§ 9  

STYRELSENS SAMMANTRÄDEN  
Styrelsen kallas till sammanträde på uppdrag av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden. Styrelsen är 
beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.  

 
§ 10  

RÄKENSKAPER OCH GRANSKNING  
Organisationens och eventuella bolags räkenskaper förs kalenderårsvis och ska senast den 15 mars lämnas till revisorerna i färdigt 
skick. 

Två revisorer jämte två suppleanter för dessa väljs på ordinarie årsstämma för ett år eller fram till nästa ordinarie årsstämma, 
att granska organisationen och ev. bolag. 

Revisorerna ska granska styrelsernas förvaltning, se till att organisationens och ev. bolags räkenskaper, protokoll och övriga 
handlingar är i gott skick, samt att medelsförvaltningen är betryggande.  

Revisorerna ska lämna skriftlig berättelse över sin granskning till ordinarie årsstämma och där uttala sig om ansvarsfrihet gäller för 
styrelsen eller inte.  

 
§ 11  

VALBEREDNING  
Valberedningen ska bestå av minst fyra (4) personer. Valberedning skall till stämmor lämna förslag på styrelser, ev. kommittéer, 
revisorer och valberedning.  

 
§ 12  

RÖSTRÄTT VID STÄMMA  
Vid stämma har varje medlem, som fullgjort sin skyldighet mot organisationen 1 röst.  

Medlem som inte fullgjort sina skyldigheter har inte rösträtt.  

Rösträtt kan utövas genom fullmakt. Närvarande medlem kan endast företräda ytterligare en medlem genom fullmakt. Beslut på 
årsstämman fattas normalt genom enkel majoritet. Intressemedlemskap, personligt medlemskap respektive hedersmedlemskap 
medger inte rösträtt.  

 
§ 13  

STADGEÄNDRINGAR, ORGANISATIONENS UPPLÖSNING  
Beslut om ändring av dessa stadgar samt beslut om upplösning av huvudorganisationen kräver att beslutet fattats på två av 
varandra följande stämmor, varvid den senare stämman inte får utlysas, förrän den förra hållits. Vid beslut om upplösning av 
huvudorganisationen krävs att beslutet, på bägge stämmorna, fattats av minst två tredjedelars majoritet av samtliga röstande. 


