Stadgar för Föreningen Svensk Form
Föreningen bildades den 6 oktober 1845 som Svenska Slöjdföreningen (namnet ändrades 1976).
Följande stadgar antogs 25 maj 2013
Paragraf 1

Föreningen Svensk Form är en ideell riksförening med säte i Stockholm.

Paragraf 2

Föreningen Svensk Form skall främja medvetenheten om och utvecklingen av god formgivning och
design av produkter, tjänster och miljöer.

Paragraf 3

För att nå sina syften skall föreningen sammanföra representanter för formgivning, design, produktion,
distribution och konsumtion samt även för forskning, utbildning, upplysning och annan närliggande
verksamhet.

Paragraf 4

Medlemskap kan erhållas av enskild eller juridisk person som erlägger medlemsavgift och stöder
föreningens verksamhet.
Bland föreningens medlemmar kan enligt styrelsens bestämmande bildas grupper och regionala
föreningar med uppgift att tillvarata regionala eller andra speciella intressen inom ramen för
föreningens verksamhet.
Till hedersmedlem kan Föreningen Svensk Form efter beslut av årsmöte, på styrelsens förslag, kalla
person, som synnerligen förtjänstfullt arbetar för föreningens syften.
Till korresponderande medlem kan styrelsen kalla utländsk person, viken utmärkt sig genom arbete i
föreningens anda.

Paragraf 5

Medlem erlägger av föreningens styrelse fastställd avgift. Hedersmedlem och korresponderande
medlem erlägger inte avgift till föreningen.
Medlem av grupp erlägger om gruppen så bestämmer en särskild avgift till gruppen. Denna avgift skall
fastställas av Föreningen Svensk Forms styrelse.

Paragraf 6

Medlemskap i Föreningen Svensk Form räknas från den månad vederbörande inträder i föreningen och
förlängs automatiskt en avgiftsperiod i taget om ej medlem utträtt ur föreningen före avgiftsperiodens
utgång. Sådant utträde skall anses ha skett om avgiften ej erlagts inom en månad efter ny
avgiftsperiods ingång.

Paragraf 7

Uteslutning av medlem från styrelsens sida kräver, att den biträdes av minst halva antalet ledamöter. Av
styrelsen utesluten medlem äger dock att i den ordning som i 9 § stadgas för väckande av fråga vid
årsmötet, få uteslutningen prövad av årsmötet. Eventuellt medlemskap i grupp eller regional förening
upphör automatiskt om medlemskapet i Föreningen Svensk Form upphör. Medlem som utträtt ur
föreningen äger ingen rätt till föreningens tillgångar eller av denna erlagda avgifter.

Paragraf 8

Föreningens angelägenheter handhas av årsmöte jämte extra föreningsmöte, styrelse och dennas
arbetsutskott samt verkställande direktör.

Paragraf 9

Årsmöte hålls senast under maj månad på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Till extra
föreningsmöte skall föreningen kallas av styrelsen, om särskilda ärenden så påfordrar eller minst 25
medlemmar skriftligen hemställer därom.
Kallelse till årsmöte och till extra föreningsmöte skall ske senast 21 dagar i förväg genom kallelse som
biläggs föreningens medlemstidskrift.
Önskar medlem väcka fråga för behandling vid årsmöte eller extra föreningsmöte skall frågan senast 14
dagar före respektive möte skriftligen inges till styrelsen.
Minst sju dagar före årsmöte respektive extra föreningsmöte skall förteckning över de ärenden, som
därvid skall förekomma, hållas tillgänglig på föreningens expedition och på anmodan av medlem
skriftligt tillställas denna.
Årsmöte och extra föreningsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller annan ledamot av styrelsen,
varefter de närvarande utser ordförande för mötet. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Val av två justeringsmän att jämte mötets ordförande justera protokollet;
Fråga om mötet blivit behörigen utlyst;
Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse;
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;
Framläggande av föreningens arbetsprogram i enlighet med 11 §
Behandling av förslag, som kan ha framlagts av styrelsen
Behandling av fråga väckt av medlem i föreskriven ordning;
Fastställande av antal styrelseledamöter i enlighet med 10 §
Val av ledamöter av styrelsen i enlighet med 10 §
Val av revisorer i enlighet med 17 §
Val av ledamöter av valberedning i enlighet med 14 §

Vid extra föreningsmöte skall punkterna 1 och 2 förekomma. Vid årsmöte eller extra föreningsmöte äger
varje närvarande enskild medlem och befullmäktigad representant för medlem, som är juridisk person,
en röst.
Beslut vid årsmöte och extra föreningsmöte fattas med enkel röstövervikt utom i fall, som avses i 18 §.
Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av mötets ordförande, dock ej vid val, då utgången
bestäms genom lottning. All omröstning sker öppet, om ej någon närvarande röstberättigad medlem
påfordrar sluten omröstning.
Paragraf 10

Föreningens styrelse skall bestå av lägst sex och högst åtta ledamöter. Härutöver ingår i föreningens
styrelse verkställande direktören och eventuella representanter för personalen och
regionalföreningarna.
Föreningens personal kan utse en representant i styrelsen. Personalrepresentanten skall inneha en
tillsvidaretjänst vid föreningen och utses av de tillsvidareanställda inom föreningen.

Regionalföreningarna kan utse två representanter i styrelsen. Regionalföreningarnas styrelser utser
inom sig två representanter som representerar samtliga regionalföreningar i styrelsen.
Styrelseledamöter, förutom verkställande direktören och representanter för personal och
regionalföreningar, väljs av årsmötet.
Styrelseledamöterna, inklusive ordförande, väljs för en tid av tre år och kan omväljas för högst en
påföljande treårsperiod. Regionalföreningsrepresentanterna väljs för en tid av två år, och
personalrepresentant för en tid av ett år med början direkt efter varje ordinarie årsmöte.
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen på kallelse av ordföranden eller efter förslag av minst
två styrelseledamöter.
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med
enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden, utom vid val då
avgörande sker genom lottning.
Paragraf 11

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.
Verkställande direktören, som är självskriven ledamot av styrelsen, handhar den löpande förvaltningen
enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Styrelsen tillsätter den verkställande direktören
Verkställande direktören tillsätter övrig personal. Ledamot av styrelsen eller verkställande direktören får
ej handlägga fråga rörande avtal mellan honom och föreningen, Ej heller får han handlägga fråga om
avtal mellan föreningen och tredje man, om han i fråga har ett väsentligt intresse som kan vara
stridande mot föreningens. Det åligger styrelsen att minst en gång årligen inbjuda representanter från
grupperna och de regionala föreningarna till ett sammanträffande med styrelsen.
Styrelsen skall till årsmötet avge berättelse för föreningens verksamhet under det förflutna kalenderåret.
I verksamhetsberättelsen skall finnas resultaträkning och balansräkning. Dessa skall upprättas med
iakttagande av god redovisningssed.
Styrelsen skall till årsmötet framlägga arbetsprogram för den kommande tolvmånadersperioden.

Paragraf 12

Ett arbetsutskott bestående av minst tre ledamöter, varav ordföranden, vice ordföranden och
verkställande direktören kan utses av styrelsen och förbereda ärenden för behandling av styrelsen.
Arbetsutskottet kan till utskottet adjungera ytterligare styrelseledamöter efter behov.
Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av sin ordförande eller verkställande direktören.

Paragraf 13

Verkställande direktören är föredragande i styrelsen och arbetsutskottet, verkställer styrelsens och
arbetsutskottets beslut samt leder föreningens verksamhet.

Paragraf 14

En valberedning bestående av sex ledamöter, varav minst en från regionalföreningarna, utses av
årsmötet. Två av valberedningens ledamöter skall varje år nyväljas av årsmötet. Valberedningen utser
inom sig ordförande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Valberedningen skall inför årsmötet förelägga förslag till val av styrelseledamöter, samt avge förslag i
övriga valärenden, som styrelsen hänvisar till denna. Vid val av ny styrelseordförande skall en ledamot
ur styrelsen adjungeras till valberedningen och samråd med styrelsen ske.

Namnförslag för val av ledamöter av styrelsen kan för att bli beaktade av valberedningen inlämnas till
denna senast 14 dagar före årsmöte. Valberedningen skall tillse att huvuddelen av de personer som
föreslås utgörs av personer verksamma inom föreningens intresseområde.
Valberedningens förteckning över samtliga till valberedningen inlämnade förslag och anmälningar skall
finnas tillgängliga på föreningens kontor senast sju dagar före årsmöte.
Paragraf 15

Vid årsmöte, extra föreningsmöte samt sammanträde med styrelse skall föras protokoll.

Paragraf 16

Föreningens räkenskaper för föregående kalenderår skall vara avslutade och bokslut upprättat före
mars månads utgång och skall jämte protokoll för föregående kalender senast den 15 april överlämnas
till föreningens revisorer.

Paragraf 17

Styrelsens förvaltning samt föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer. Revisorer jämte två
suppleanter för dessa väljes för en tid av ett år. Av dessa skall en ordinarie och en suppleant vara av
Revisorsnämnden auktoriserad revisor eller godkänd revisor. Revisorerna åligger dels att följa
styrelsens förvaltning, dels att inom en månad efter det föreningens räkenskaper för nästföregående
kalenderår avslutats och bokslut upprättats, till föreningen avge skriftlig berättelse över den verkställda
granskningen med uttryckligt tillkännagivande om de till- eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorerna skall när som helst äga tillgång till föreningens räkenskaper och protokoll.

Paragraf 18

För beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning erfordras att beslutet fattats på
årsmöte och därefter bekräftas på nästkommande årsmöte eller på extra föreningsmöte, varvid en
månad skall ha förflutit mellan årsmötet och extra mötet. Gäller frågan upplösning erfordras att beslutet
vid det senare tillfället fattas med två tredjedelars majoritet. I kallelse, såväl till årsmöte som extra
föreningsmöte, skall anges, att förslag om ändring av stadgar eller föreningens upplösning skall
behandlas samt att skriftligt stadgeförslag eller skriftligt avfattad motivering för föreningens upplösning
finns att tillgå på föreningens expedition senast sju dagar före respektive möte. I händelse av
föreningens upplösning skall föreningens medel användas till ändamål, som överensstämmer med vad
som i 2 § anges. Beslut i detta avseende skall fattas vid det möte, på vilket beslut om upplösning
bekräftas.

