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2013-09-28

Notering
Mindre anpassningar
Anpassning till nytt förbund samt för sektionerna hur vi hanterar sektioner
med liten verksamhet.
Anpassning av styrelsen storlek mm.
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STADGAR FÖR FÖRENINGEN
SVERIGES VÄGINGENJÖRER
FÖRENING INOM SVERIGES INGENJÖRER
Antagna vid föreningsstämman den 27-29/9 2013
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§1

UPPGIFT

Föreningen har till uppgift:
Att
Att
Att
Att
Att

arbeta för ett brett och framgångsrikt nätverk som möjliggör utveckling och
gemenskap för föreningens medlemmar.
möjliggöra så att föreningens medlemmar får möjlighet till kompetensutveckling.
arbeta med påverkande och opinionsbildande verksamhet.
utveckla forum för snabb och tydlig informationsspridning.
vara ett språkrör för övergripande fackliga frågor.

Föreningen eller dess styrelse äger självständig beslutanderätt i föreningens och dess
medlemmars samtliga fackliga respektive yrkesfrågor samt i föreningens inre angelägenheter.

§2

STYRELSE

Mom 1. Föreningens ledning utgörs av en, av föreningsstämman för fyra år, vald styrelse
bestående av minst fem ledamöter.
Mom 2. Styrelsens ordförande väljs direkt av föreningsstämman för en tid av fyra år. Inom
styrelsen skall så allsidig representation som möjligt eftersträvas.
Föreningens korrespondens ställs till föreningens ordförande.
Mom 3. Styrelsen äger inom sig att utse vice ordförande, sekreterare och kassör.
Mom 4. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
Mom 5. Representant för Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse äger att med yttrande- och
förslagsrätt delta i styrelsens sammanträden.
Mom 6. Fyllnadsval ska genomföras om antalet ledamöter blir färre än fem enligt §2 Mom 1.

§3

STYRELSENS SAMMANTRÄDEN

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och skall dessutom sammanträda när
Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse, föreningens revisorer eller minst tre av
föreningsstyrelsens ledamöter, för behandling av visst ärende så begär.

§4

STYRELSENS ÅLIGGANDE

Det åligger föreningsstyrelsen bl a:
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att
att

söka förverkliga föreningens mål
lämna sektionerna råd och hjälp i deras arbete.

§5

REVISORER

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer, varav en
utses av föreningsstämman för en tid av fyra år och den andre av Sveriges Ingenjörers
förbundsstyrelse.
Revisorerna ska årligen före den 31 mars till styrelsen avge skriftlig berättelse med tillstyrkan
eller avstyrkan om ansvarsfrihet.

§6

FÖRENINGENS ADMINISTRATION

Mom 1. Kostnader för föreningsstämmor samt övriga kostnader som uppkommer genom beslut
av föreningsstyrelsen, ersätts av föreningen.
Mom 2. Föreningsstyrelsen ska årligen till Sveriges Ingenjörer redovisa planerad verksamhet
samt ekonomiskt behov för genomförande. Enligt de regler som Sveriges Ingenjörer tillämpar
för att tilldela föreningen en ekonomisk budget till verksamheten.
Mom 3. För föreningens medel och förvaltning är styrelsens ledamöter gemensamt ansvariga.

§7

FÖRENINGSSTÄMMA

Mom 1. Föreningens högsta beslutande organ utgöres av ordinarie föreningsstämma som
sammanträder vart fjärde år under hösten.
Mom 2. Extra föreningsstämma hållas när föreningsstyrelsen så beslutar eller då framställning härom göres från sektioner som representerar minst en fjärdedel av antalet aktiva
medlemmar i föreningen.

Mom 3. Vid föreningsstämma skall på dagordningen följande punkter upptagas:
1.

Upprop eller upprättande av ombudsförteckning.

2.

Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för föreningsstämman

3.

Val av minst tre ledamöter till valnämnden varav en sammankallande.

4.

Styrelsens och revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet.

5.

Förslag från föreningsstyrelsen

6.

Motioner från sektioner.
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7.

Övriga frågor, som av föreningsstämman beslutas, tas upp.

8.

Val av föreningens ordförande

9.

Val av minst fyra ordinarie ledamöter till föreningsstyrelsen.

10.

Val av revisor.

Mom 4. Kallelse till ordinarie föreningsstämma sker genom lämpligt kommunikationsmedium
minst två månader före stämma. Särskild kallelse sker till sektionsstyrelser/stämmoombud
minst fyra veckor före stämman.
Mom 5. Motioner som sektion önskar förelägga föreningsstämman skall anmälas till
föreningens ordförande senast sex veckor före föreningsstämman.
Mom 6. Vid extra stämma behandlas endast den eller de frågor som föranlett stämman.
Vid extra stämma kan fråga väckas och upptas till behandling där så beslutas med 2/3
majoritet. Uppnås ej denna majoritet bordlägges ärendet till nästföljande föreningsstämma.
Mom 7. Valberedningens förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 45 dagar före stämman.
Mom 8. Vid föreningsstämma skall protokoll upprättas och i avskrift tillställas föreningsstyrelsen och sektionerna.
Mom 9. Ur föreningskassan utgives till ombud reseersättning beräknad efter 2:a klass tåg
respektive båt eller flyg samt bilersättning enligt InkomstskatteLagen (IL).
Mom 10. Föreningens sektioner äger att till föreningsstämman utse ett ombud för varje
påbörjat 50-tal medlemmar
Vid beräkning av det antal ombud sektion äger utse ska medlemsantalet vid senaste årsskiftet
ligga till grund.
Av sektion utsedda ombud äger yttrande-, förslags- och rösträtt vid föreningsstämman.
Ledamot av föreningsstyrelsen som utsetts till ombud äger dock icke delta i beslut om ansvarsfrihet. Ombud är skyldig att förete fullmakt vid föreningsstämman.
Uppgift på ombud och suppleanter till föreningens ordinarie stämma ska vara styrelsen tillhanda senast 45 dagar före stämman.
Vid föreningsstämman äger företrädare för Sveriges Ingenjörers styrelse rätt att delta samt
kallas.

§8

SEKTIONEN

För föreningens sektioner gäller bestämmelserna i stadgar för sektion inom FSV, föreningen
inom Sveriges Ingenjörer sektion med följande undantag och tillägg:
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1.
2.
3.

I sektionens namn skall orden Vägingenjörsföreningen ingå.
I sektionens styrelse skall allsidig representation eftersträvas
Sektionens årsmöte kan efter beslut förläggas till annan tid
än februari.

§9

OM MEDLEMSAVGIFT OCH MEDLEMS
RÄTTIGHETER

Medlem erlägger följande avgifter:
1.
2.
3.

Den av medlemsformen beroende avgiften till Sveriges Ingenjörer
Administrationsbidrag till föreningen, vilken bestämmes av föreningsstämman
Den administrationsavgift till sektionen om vilken beslut fattas med föreningens
godkännande.

§ 10

STADGEÄNDRING/UPPLÖSNING

För ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen erfordras att beslut härom fattas
vid ordinarie föreningsstämma och att ändringsförslagen biträdes av 2/3 av de avgivna rösterna.

§ 11

MEDLEMSKAP

Målgruppen för föreningen är medlemmar arbetande inom infrastruktursektorn d v s skogsbruk
(vägsidan), gata, väg o järnväg/anläggning och kraftindustrin.
För medlemskap i FSV krävs medlemskap i Sveriges Ingenjörer.
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NORMALSTADGAR FÖR FSV-SEKTIONER
§1

FSV-MEDLEM ÄR ANSLUTEN TILL FSV-SEKTION

§2

SEKTIONERNAS UPPGIFT

Verka för att yrkesföreningens fackliga intressen och yrkesfrågor tas tillvara inom Sveriges
Ingenjörer, och Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO.

§3

SEKTIONSMÖTE

Mom 1. Sektion skall hålla minst ett ordinarie sammanträde per år och kallelse till detta ska
vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet.
Mom 2. Första ordinarie sammanträde under året är sektionens årsmöte, vilket bör hållas
under februari månad.
Mom 3. Extra sammanträde hålles efter beslut av styrelse eller efter skriftlig begäran av minst
en fjärdedel av sektionens medlemmar för att behandla i skrivelsen angivet ärende.
Mom 4. Årsmötet ska bland annat:
-

§4

behandla styrelsens och revisorernas berättelser
besluta om ansvarsfrihet för styrelsen
besluta om arvoden till styrelse och revisorer
välja styrelseledamöter, revisorer och suppleanter enligt § 4 och § 5.

SEKTIONSSTYRELSE

Mom 1. Årsmötet väljer för två år sektionens ordförande och kassör och samt tillräckligt antal
övriga ledamöter och suppleanter. Valet skall ske så att ca halva antalet ledamöter avgår varje
år. Ordföranden och kassören bör inte avgå samtidigt.
Mom 2. Vid årsmötet tillsätts en valberedning med en mandattid på ett år.
Mom 3. Styrelsen skall leda sektionens verksamhet i enlighet med FSV:s och Sveriges
Ingenjörers stadgar.
Mom 4. Styrelseledamöterna ansvarar gemensamt för förvaltning av sektionens tillgångar.
Sektionsstyrelsen kan delegera teckningsrätt till ordförande eller annan person i styrelsen.
Mom 5. Det åligger i sektionens styrelsearbete att hålla god kontakt med föreningsstyrelsen
samt verka för god kontakt med förbundets distriktsorganisation.

§5

REVISION
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Mom 1. Årsmötet väljer för en tid av två år minst två revisorer samt suppleanter. Revisorerna
skall avgå växelvis.
Mom 2. Revisorerna skall fortlöpande granska sektionens räkenskaper och sektionsstyrelsens
förvaltning, samt senast 10 dagar efter det bokslut verkställts avge revisionsberättelse med
till- eller avstyrkning av ansvarsfrihet.

§6

SEKTIONERNAS ADMINISTRATIONSAVGIFT

Vid årsmötet skall sektionen besluta om administrationsavgift för det kommande året, inom
ramen för av föreningsstyrelsen fastställd högsta avgift. Avgiften skall utgå med fast belopp per
aktiv medlem och månad.
Sektionsstyrelsen skall snarast meddela avgiftens storlek till Sveriges Ingenjörers kansli.
Sektionerna kan efter ansökan till föreningsstyrelsen erhålla ekonomisk ersättning för
aktiviteter som följer §1 i FSV stadgar.

§7

SAMMANSLAGNING, VILANDE ELLER
UPPLÖSNING AV SEKTION

Mom 1. Efter begäran från berörda sektionen kan föreningsstyrelsen besluta om
sammanslagning, upplösning eller att sektionen läggs vilande.
Mom 2. För sektion som är overksam kan föreningsstyrelsen, efter begäran och samråd med
berörd sektion, besluta om sammanslagning, vilande eller upplösning av sektion.

§8

VILANDE SEKTIONER / KONTAKTPERSONER

För den vilande sektionen ska en kontaktperson utses för den fortsatta kommunikationen med
föreningsstyrelsen.
Den vilande sektionen ska överföra sektionens innestående medel till föreningsstyrelsen.
Kontaktperson kan efter ansökan till föreningsstyrelsen erhålla ekonomisk ersättning för
aktiviteter som följer §1 i FSV stadgar.

§9

Bildande av ny sektion eller aktiverande av vilande
sektion

Föreningsstyrelsen kan efter begäran bilda en ny sektion i föreningen eller aktivera en vilande
sektion.
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ARBETSORDNING FÖR FSV:S VALNÄMND
1. Valnämnden utses av stämman enligt föreningens stadgar. Antalet ledamöter skall vara
Minst tre. En av ledamöterna skall utses till sammankallande.
Om ej annat beslutas gäller mandat fram till nästa ordinarie stämma.
2. Det åligger valnämnden att förbereda de val som enligt stadgarna skall ske vid stämman,
eller de andra uppgifter som den kan åläggas av stämman.
3. Valnämnden skall behandla inkomna förslag samt ta kontakt med sektionerna, styrelseledamöter, revisorer liksom enskilda medlemmar, för att erhålla erforderlig information för
sitt arbete.
4. Valnämnden skall eftersträva, genom sina namnförslag, att åstadkomma en långsiktig
kontinuitet i styrelsens arbete, samt efter jämn geografisk spridning.
5. Valnämnden skall under arbetets gång ha minst ett gemensamt sammanträde, man kan i
övrigt planera arbetet som den anser lämpligt.
6. Valnämndens förslag utsänds tillsammans med övriga handlingar till stämmoombuden.
Valnämnden bör vara enig om förslaget. Kan enighet ej uppnås skall skiljaktigheterna
redovisas på så sätt som sammankallande beslutar.
7. Valnämnden är inte skyldig redovisa inkomna förslag eller interna diskussioner, men bör
motivera sina förslag.
8. Denna arbetsordning är fastställd av FSV-stämman 27-29/9 2013.
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TIDSKRIFTEN VÄGMÄSTAREN
1. FSV, Föreningen Sveriges Vägingenjörer, äger tidskriften Vägmästaren och är dess
huvudman.
2. FSV:s föreningsstyrelse skall utgöra redaktionskommitté och har delegation att besluta
om nedläggning av tidskriften om omständigheterna så motiverar.
3. Redaktionskommittén skall också besluta i ekonomiska frågor gällande tidskriften.
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