STADGAR FÖR BYGGCHEFERNA
– BRANSCHFÖRENING INOM LEDARNA
Stadgar godkända av Byggchefernas stämma 29–30 september 2017

UPPGIFT OCH ORGANISATION

FÖRENINGSSTÄMMA

§ 1 Uppgift

§ 5 Föreningsstämma

Byggcheferna är en förening för Ledarnas medlemmar inom
samhällsbyggnad.

1.		 Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande
organ och består av föreningsstyrelsen och 30 valda
ombud. För ombuden ska väljas ersättare.

Föreningens uppgift är att inom sitt område samla cheferna och skapa gemenskap mellan dem genom att erbjuda
föreningens medlemmar det som är unikt för föreningen i
form av intressegemenskap och aktiviteter medan Ledarna
svarar för erbjudandet om service, stöd och gemenskap till
alla medlemmar.
Föreningen ansvarar för medlemmarnas inflytande på
Ledarnas representativa demokrati, bevakar bransch-, myndigheters- och förvaltningsspecifika frågor och yrkesfrågor.
Medverkar i medlemsrekrytering samt ansvarar för medlemsinflytandet vid centrala förhandlingar. Medlem bör välja
den förening inom vars område medlemmen arbetar. Efter
ansökan kan medlem antas i Byggcheferna om de så önskar,
trots att de verkar inom annat avtalsområde.
Föreningens verksamhet regleras även av beslut av kongress,
och förbundsstyrelse.
MEDLEMSKAP

§ 2 Medlemskap i Ledarna och Byggcheferna
För medlemskap i Ledarna och Byggcheferna gäller Ledarnas grundstadgar.
§ 3 Byggchefernas vänner
1.		 Medlemskap i Byggchefernas vänner beviljas av styrelsen.
Byggchefernas vänner är ett associerat medlemskap.
2. Associerad medlem är fullvärdig medlem i Byggcheferna
och betalar medlemsavgift som fastställs av föreningsstämman.
3. Associerad medlem är inte medlem i Ledarna och har
inte rösträtt i frågor som gäller föreningens förhållande till
Ledarna.
§ 4 Studerandemedlemskap
Studerande med intresseinriktning på ledarskap inom
samhällsbyggnad kan antas som medlem.

2. Val av stämmoombud sker i föreningsavdelningarna.
3. Ordinarie föreningsstämma äger rum året före Ledarnas
kongress med val.
4. Extra föreningsstämma äger rum när föreningsstyrelsen
så beslutar eller när minst en fjärdedel av de aktiva medlemmarna så begär. Extra föreningsstämma får endast
behandla fråga för vilken stämman sammankallats.
5. Ordinarie föreningsstämma ska bland annat
– fastställa budget samt avgifter för Byggchefernas
verksamhet
– ta ställning till ansvarsfrihet för styrelsen
– välja ordförande, kassör, övriga ledamöter i föreningsstyrelsen, revisorer och ersättare för dessa samt
valberedning
– välja ombud och ersättare till Ledarnas kongress
6. Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska utsändas senast
fem månader före stämman.
7.		 Föreningsstyrelsen har förslagsrätt till föreningsstämman.
Enskilda medlemmar, klubbar och avdelningar har
motionsrätt till föreningsstämman.
8. Senast sju veckor före stämman ska motionär insända
motion till föreningsordföranden. Senast två veckor före
föreningsstämman ska föreningsstyrelsen utsända sin
verksamhetsberättelse, yttranden över motionerna och
sina egna förslag.
9. Föreningsstyrelsen ska utsända kallelse till extra föreningsstämma snarast möjligt. I kallelsen ska anges de ärenden
som föranlett stämman.
10. Vid föreningsstämman ska av förbundet utsedd anställd
samt föreningens revisorer delta och har därmed yttrandeoch förslagsrätt.
11. Föreningsstämman kan besluta om att dela in medlemmarna i avdelningar eller i andra demokratiska sammansättningar. Beslutet ska skriftligen rapporteras till medlemsserviceorganisationen. Föreningsstyrelsen fastställer regler
för avdelningarnas verksamhet.

STYRELSE

FÖRHANDLINGAR

§ 6 Styrelse

§ 10 Förhandlingar

1.		 Föreningens ledning handhas av en av föreningsstämman för fyra år vald styrelse, som består av ett verkställande utskott (VU) på fyra personer samt erforderligt
antal övriga ledamöter.

Ledarnas stadgar för förhandlingsverksamheten gäller för
förhandlingar inom föreningens område.

2. Konstituering sker inom styrelsen. I VU ingår ordförande,
vice ordförande, sekreterare och kassör. Vice ordförande
och sekreterare utses inom styrelsen.

§ 11 Tolkning

3. För styrelsens ledamöter gäller regler för uppdrag enligt
Ledarnas stadgar.
4. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller
när Byggchefernas revisorer eller minst hälften av
styrelsens ledamöter för behandling av visst ärende så
begär.
5. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsens
ledamöter är närvarande och ense om beslutet. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.
6. Av Ledarna utsedd representant har rätt att delta i
föreningsstyrelsens sammanträden och har yttrande och
förslagsrätt men ej rösträtt.
7.		 Styrelsens åligganden mellan sammanträdena utförs av
VU. VU äger rätt att – om det är enigt - fatta beslut inom
ramen för av föreningsstyrelsen fastställda riktlinjer. Föreningsstyrelsen ska bland annat
– följa av föreningsstämman och Ledarna givna riktlinjer
– verkställa av föreningsstämman fattade beslut
– ansvara för Byggchefernas verksamhet
§ 7 Förvaltning
1.		 Föreningsstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga
för Byggchefernas medel och förvaltningen av dessa.
Redovisning ska ske i överensstämmelse med allmänna
bokföringsgrunder och med iakttagande av god redovisningssed.
2. Föreningsstyrelsen beslutar om firmatecknare för
Byggcheferna.
§ 8 Revision
1.		 Föreningsstämmans ledamöter väljer två revisorer samt
två suppleanter bland aktiva medlemmar. De av föreningsstämman valda revisorerna ska granska verksamheten.
2. Revisorerna ska fortlöpande granska Byggchefernas
räkenskaper och föreningsstyrelsens förvaltning i enlighet
med god revisionssed. Revisorerna ska granska att föreningens ekonomi sköts och att verksamheten genomförs
enligt punkt 1. De har rätt att när som helst ta del av föreningens räkenskaper och övriga handlingar.
3. Revisorerna ska sedan redovisa sin granskning av
verksamheten för en av kongressens valda revisorer.
4. Revisorerna ska årligen till föreningsordföranden lämna
skriftlig berättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9 Beredning av valfrågor
Ordinarie föreningsstämma utser en valberedning bestående
av tre ordinarie och en suppleant. En av de ordinarie är sammankallande för valberedningens arbete. Mandatperioden
är fyra år. Föreningsstyrelsen beslutar om instruktioner för
valberedningens arbete.

TOLKNING OCH FULLMAKTSRÖSTNING

Föreningsstyrelsen tolkar stadgarna. Medlem som inte accepterar styrelsens tolkning äger rätt att få tolkningen prövad av
förbundsstyrelsen enligt reglerna för tolkning av förbundets
stadgar.
§ 12 Fullmaktsröstning
Fullmaktsröstning är ej tillåten inom föreningen.
STADGEÄNDRING

§ 13 Stadgeändring
1.		 Med minst två tredjedelars majoritet av samtliga avgivna
rösterna kan föreningsstämman ändra stadgarna under
förutsättning av förbundsstyrelsens godkännande. För
föreningens upplösning gäller särskilda regler.
2. Om Ledarnas kongress beslutar om stadgeändring ska
föreningsstyrelsen omgående anpassa föreningens stadgar och få dessa godkända av förbundsstyrelsen.
UPPLÖSNING

§ 14 Föreningens upplösning
1.		 Med två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande
föreningsstämmor, varav en ordinarie, kan föreningen
upplösas. Upplösningen förutsätter förbundsstyrelsens
godkännande.
2. Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar Ledarna.

