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STADGAR
för
SVENSKA MOBILKRANFÖRENINGEN
antagna den 7 maj 1969
§ 8 reviderad den 9 juni 1971
§§ 3 och 4 reviderade den 26 juni 1975
§§ 5 och 7 reviderade den 24 maj 1976
§ 7 reviderad den 23 april 1982
§§ 3, 4 och 5 reviderade den 22 maj 2002
§§ 1, 2, 3, 4, och 7 reviderade den 8 april 2011 och den 25 maj 2012
§§ 2, 3, 4, 5 och 8 reviderade den 25 maj 2012 och den 22 mars 2013
§§ 1, 3 och 4 reviderade den 22 mars 2013 och den 21 mars 2014
§ 1 FÖRENINGEN
Föreningens namn är Svenska Mobilkranföreningen Lyftspecialisterna.
Föreningen är mobilkranföretagens branschorganisation. Medlemskap kan förvärvas
av branschföretag, som kontinuerligt och till väsentliga delar har sin huvudsakliga
verksamhet i att med egen personal, utföra beställningsuppdrag med mobilkran eller
andra lyftande fordon och maskiner.
§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är
att
att
att
att
att
att

verka för ansvarsfullt utförande av uppdrag
verka för spridning av kännedom om gällande säkerhetsföreskrifter, normer och
övriga bestämmelser samt kontroll av efterlevnaden av dessa
främja branschens utveckling genom initiativ och stöd åt forskning, utbildning
och rationaliseringsverksamhet
genom sitt servicebolag utöva upplysnings- och konsulterande verksamhet i
frågor av gemensamt intresse, i den omfattning föreningens organ beslutar
till den, som av styrelsen erhållit tillstånd därtill, upplåta rätt att använda
föreningens kollektivmärke, samt
i övrigt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och företräda dem
inför myndigheter, institutioner och organisationer.

§ 3 INTRÄDE OCH AVGÅNG
Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen och prövas av styrelsen i samband
med ett personligt besök från sökande.
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Sökanden skall ha visat sig kunna uppfylla de kompetenskrav som kan ställas på ett
specialföretag i branschen avseende arbetsmiljö, ekonomi och teknik med ett
ansvarsfullt utförande av uppdragen.
Utträde ur föreningen sker vid årsskifte efter föregående skriftlig uppsägning minst tre
månader före årsskiftet.
Vid avgörande ägarförändring i medlemsföretag eller i dess ledning och då det finns
anledning att anta att företaget fortsättningsvis inte kommer att uppfylla
förutsättningarna för medlemskap, skall fråga om fortsatt medlemskap prövas av
föreningens styrelse.
Medlem, som trots anmaning underlåter att erlägga förfallna avgifter, kan av styrelsen
uteslutas ur föreningen. Medlem, som på annat sätt underlåter att ställa sig inom
föreningen gällande föreskrifter eller fattade beslut till efterrättelse eller motverkar
föreningens ändamål, kan av stämman uteslutas ur föreningen.
Företag eller andra organisationer som av formella skäl ej kan vara aktiv medlem i
Mobilkranföreningen kan erhålla status som partner. Styrelsen beslutar om sådant
medlemskap. Partner har samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie medlem,
dock får han ingen röst.
§ 4 AVGIFTER
Avgifterna till föreningen utgörs av inträdesavgift och årsavgift. Avgifternas storlek
beslutas av ordinarie stämma, som även äger besluta om viss maximering och
minimering av årsavgifterna.
För täckande av kostnader för de tjänster medlemmarna erhåller av föreningens
servicebolag görs särskild debitering enligt grunder, som årsmötet äger besluta om.
Uppgift till grund för årsavgiften skall av medlem insändas till föreningen före mars
månads utgång. Inkommer inte sådan uppgift, äger styrelsen uppskatta
debiteringsgrunden.
Partner erlägger den av stämman beslutade serviceavgiften för partners.
Ny medlem erlägger årsavgift från och med det kvartal under vilket inträde sker.
Avgifterna skall inbetalas inom en månad från verkställd debitering.
§ 5 STYRELSE
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som har sitt säte i Stockholm.
Styrelsen äger i alla avseenden företräda föreningen där ej stadgar eller stämma
annorlunda föreskriver.
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• Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter med det antal suppleanter
stämman beslutar.
• Styrelseledamöternas och suppleanternas mandattid är två år. Halva antalet
väljes varje år.
• Styrelsens ordförande, tillika föreningsordförande, väljs för ett år fram till och
med nästa ordinarie årsstämma.
• Styrelsen utser inom sig varje år vice ordförande.
• Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Varje
ledamot har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
• Styrelsen äger bemyndiga enskild styrelseledamot eller annan att teckna
föreningens firma.
• Styrelsen äger utse ett arbetsutskott att enligt styrelsens bestämmande förvalta
föreningens angelägenheter. För beslut inom arbetsutskottet krävs att samtliga
ledamöter deltagit. Är arbetsutskottets beslut icke enhälligt skall frågan
hänskjutas till styrelsens avgörande.
• Styrelsen äger uppdra åt utomstående person, organisation eller företag att
ombesörja förvaltningen av föreningens ekonomiska angelägenheter mot
särskild ersättning.
Stämman skall årligen utse en valnämnd bestående av tre ledamöter med uppgift att
förbereda det val som skall företagas av nästkommande ordinarie stämma.
§ 6 ÅRSREDOVISNING OCH REVISORER
Kalenderår är räkenskapsår för föreningen.
Under mars månad skall styrelsens förvaltningsberättelse och resultaträkning
överlämnas till revisorerna, som har att däröver avge berättelse.
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen på
ordinarie stämma utses två revisorer och två suppleanter. En revisor och en suppleant
skall vara auktoriserad revisor.
§ 7 STÄMMA
Ordinarie stämma hålls årligen senast under maj månad. Extra stämma hålls när
styrelsen eller revisorerna finner så böra ske eller detta skriftligen påfordras av minst
10 medlemmar.
Kallelse till ordinarie stämma skall ske senast två veckor före stämman. Kallelse till
extra stämma skall ske senast en vecka före stämman. I kallelse - eller särskilt
meddelande inom i detta stycke angiven tid - skall anges de ärenden som skall
förekomma vid stämman.
Medlem som önskar att särskild fråga skall företas till avgörande å ordinarie stämma,
skall inge skriftlig framställning härom till styrelsen senast tre veckor före stämman.
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Vid ordinarie stämma skall förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Justering av röstlängd
3. Fråga huruvida stämman blivit stadgeenligt sammankallad
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Styrelsens förvaltningsberättelse med resultaträkning, revisorernas berättelse
samt fastställande av balansräkningen
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter samt ersättning till revisorerna
8. Ärenden som styrelsen eller föreningsmedlem hänskjutit till stämman
9. Budget och avgifter
10. Val av styrelse
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
12. Val av valnämnd
§ 8 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämman äger varje medlemsföretag en röst. Rösträtt får utövas av
medlem som är närvarande på stämman. Medlem får via fullmakt företräda
ytterligare en medlem. Medlem som underlåtit att erlägga förfallen avgift har inte
rösträtt vid stämman.
Beslut vid stämma fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker genom lottning. Omröstning sker
öppet, om inte sluten omröstning begärts.
§ 9 PROTOKOLL
Vid stämma och vid sammanträde med styrelsen skall föras protokoll. Envar som
deltagit i ärendes avgörande anses ha biträtt det i protokollet antecknade beslutet
såvida han ej låter anteckna avvikande mening.
§ 10 HEDERSLEDAMOT
Person, som inlagt särskilda förtjänster om branschen eller föreningen, kan av
styrelsen kallas till hedersledamot av föreningen.
§ 11 STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut å två på varandra följande stämmor, varav
på den senare med två tredjedels majoritet. En av stämmorna skall vara ordinarie
stämma.
§ 12 UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas i samma ordning som gäller för
stadgeändring. I samband med sådant beslut skall bestämmas hur föreningens
tillgångar skall disponeras, och skall vid röstning härom de, som då är medlemmar av
föreningen, äga rösträtt i relation till sammanlagda beloppet av dem räknat från
senaste inträdet - dock högst tio år tillbaka - erlagda årsavgifter.
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