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§ 1 BRANSCHFÖRBUNDETS NAMN

Branschförbundets namn är Sveriges Violinbyggarmästare.

§ 2 MÅL

Föreningen har till mål att främja medlemmarnas intressen genom att:
• Öka samverkan mellan medlemmarna.
• Verka för utbildning inom branschen.
• Verka för fortbildning för medlemmarna.
• Uppmuntra till internationella kontakter.
• Borga för hög kvalitetsnivå gentemot våra kunder och god etik inom yrket.
• Vara remissinstans och aktiv part gentemot stat, myndigheter och utbildningsväsen.

§ 3 KANSLIORT

Föreningens säte är Stockholm.

§ 4 MEDLEMSKAP

• Ordinarie medlem - skall inneha mästarbrev inom violinbyggar- eller stråkmakaryrket.
• Associerad medlem - skall inneha gesällbrev eller motsvarande avslutad utbildning inom violinbyggar- eller
stråkmakaryrket.
• Hedersmedlem - person som föreslås till styrelsen av ordinarie medlem.
Samtliga medlemsinval sker av årsmöte med två tredjedels majoritet. En enig styrelse kan välja in nytillkomna
medlemsansökningar till ett temporärt medlemskap som avgörs slutgiltigt av årsmötet. Sökanden skall uppfylla
gällande krav. Endast ordinarie medlemmar äger rösträtt.

§ 5 MEDLEMSKAPETS FÖRPLIKTELSER

Medlem skall följa och stödja föreningens mål och stadgar.
Medlem bör aktivt bidra till förbundets verksamheter.

§ 6 MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE

• Styrelsen äger rätt att besluta om uteslutning av medlem, som uppenbarligen åsidosätter dessa stadgar eller
vägrar efterkomma i stadgeenlig ordning fattade beslut eller icke erlagt beslutade årsavgifter. Beslut om
uteslutning kan överklagas hos närmast följande ordinarie stämma, som har att slutligt avgöra ärendet.
• Medlem, som utträder eller uteslutes, äger ej återfå inbetalda avgifter eller bidrag, ej heller någon del av
föreningens tillgångar. Medlem, som uteslutes, förlorar alla sina rättigheter men det oaktat skyldig att betala
avgifter fram till det årsskifte, som inträffar närmast efter sex månader efter uteslutningsbeslutet.

§ 7 AVGIFTER

Medlem betalar den årsavgift, som årsmötet beslutar. Årsavgift erlägges senast 30 dagar efter fakturering, vilket 
ska ske senast 30 dagar efter årsmötet, det år för vilket årsavgiften avses.
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§ 8 ORGANISATION

• Högsta beslutande organ är årsmötet.
• Mellan årsmötena har styrelsen ansvaret för föreningens verksamhet.
• Medlemmar, som har speciell verksamhet och/eller gemensamma intressen, kan sammanföras i sektioner.

§ 9 ÅRSMÖTE

• Årsmötet utgör föreningens högsta beslutande organ.
• Årsmöte hålles årligen före april månads utgång på plats som styrelsen bestämmer.
• Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske skriftligen minst 4 veckor innan dag för årsmöte.
Årsmötes handlingar bilägges i form av;
- Styrelsens verksamhetsberättelse.
- Resultat och balansräkning.
- Revisorerna berättelse.
- Styrelsens förslag.
- Motioner till mötet.
- Valberedningens förslag.
• Extra årsmöte hålles då styrelsen så befinner lämpligt, eller då minst en tredjedel av sammanlagda antalet 
ordinarie medlemmar så önskar. På extra årsmöte må inga andra ärenden avgöras än sådana, som angivits i 
kallelsen eller står i omedelbart samband därmed.
• Varje ordinarie medlem som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen äger en röst. Som mötets beslut
gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden
biträder.
• Rösträtt må utövas genom fullmakt; dock må ingen vid sammanträdet utöva rösträtt med mer än två
fullmakter.
• Röstning är öppen. Sluten omröstning tillämpas om någon så begär.

§ 10 DAGORDNING VID ÅRSMÖTE

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling:
a) Årsmötets öppnande.
b) Val av ordförande att leda förhandlingarna.
c) Val av sekreterare för årsmötet.
d) Val av två justeringsmän att justera årsmötets protokoll.
e) Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt.
f) Upprättande av förteckning över de närvarande samt fastställande av röstlängd.
g) Styrelsens verksamhetsberättelse.
h) Kassörens redovisning av balans- och resultaträkning.
i) Fastställande av balansräkning.
j) Revisorsberättelsen.
k) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
l) Fråga om arvode och kostnadsersättningar för styrelsen.
m) Fastställande av budget samt årsavgift för innevarande verksamhetsår.
n) Val av ordförande för ett år.
o) Val av kassör för två år.
p) Val av tre styrelseledamöter för 2 år.
q) Val av två styrelsesuppleanter för två år.
r) Val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år.
s) Val av valberedning med minst två personer.
t) Medlemsinval och ärenden, som av styrelsen underställs årsmötet för avgörande eller av enskild medlem
skriftligen anmälts till styrelsen senast 45 dagar före årsmötet.
u) Övriga frågor.
v) Årsmötets avslutande.
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§ 11 STYRELSE

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som väljs av årsmötet och består av fem ledamöter och två
suppleanter. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och en övrig ledamot. 
Ordföranden väljs på ett år medan övriga styrelseledamöter och suppleanter för dessa väljs växelvis på två år. 
Frånsett ordföranden och kassör, som väljs av årsmötet, utser styrelsen inom sig övriga funktionärer. Styrelsen är 
beslutför när minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§ 12 STYRELSENS ÅLIGGANDEN

• Ansvara för föreningens medel samt att låta föra föreningens räkenskaper.
• Besluta om firmateckning.
• Avge förvaltningsberättelse.
• Upprätta förslag till budget.
• Vidtaga åtgärder, som avser att främja förbundets verksamhet.
• Besluta om och kalla till föreningsmöten. Kallelse skall utgå senast 3 veckor innan mötet.

§ 13 KONFIDENTIELLA UPPGIFTER

Alla till föreningens styrelse eller dess arbetsutskott avgivna uppgifter eller upplysningar skall, om medlem så 
påkallar eller styrelsen så beslutar, behandlas konfidentiellt.

§ 14 RÄKENSKAPER OCH REVISION

Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår och skall vara avslutade senast den 1 mars påföljande år, då
räkenskaperna med tillhörande handlingar, styrelsens protokoll och verksamhetsberättelse, skall överlämnas till
revisorerna. Det åligger revisorerna att granska räkenskaperna med tillhörande handlingar och avge 
revisionsberättelse till årsmötet. Firmatecknare är ordförande och kassör, var för sig.

§ 15 ÄNDRING AV STADGAR

Beslut om ändring av föreningens stadgar kräver två tredjedels majoritet vid två på varandra följande möten 
varav ett skall vara årsmöte.

§ 16 LÖSANDE AV TVISTER

Tvist mellan medlem och föreningen får icke dras inför domstol utan skall avgöras av skiljemän enligt gällande 
lag. Vad nu sagts utgör dock icke hinder för styrelsen att vid domstol utkräva förfallna avgifter.

§ 17 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Föreningen kan icke upplösas med mindre än att beslut härom fattas på två på varandra följande föreningsmöten, 
varav ett skall vara årsmöte. I kallelse till dessa föreningsmöten skall anges att frågan om föreningens 
upplösning kommer att behandlas.

§ 18 FÖRDELNING AV TILLGÅNGAR VID UPPLÖSNING

Vid beslut om föreningens upplösning skall anges att föreningens tillgångar skall tillfalla föreningens 
medlemmar. Som medlem räknas den som fullgjort medlemskap och ej häftar i skuld till föreningen.
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