
STADGAR 
för 

SVEFF - SVERIGES FÄRG- OCH LIMFÖRETAGARE 
 

antagna den 28 april 1938 med den 26 november 1946, 22 november 1950, den 4 maj och 21 november 1961, 
den 6 maj 1971, den 9 maj 1984, den 22 november 1990, den 10 november 1992, den 19 november 2015 
beslutade ändringar samt den 18 maj 2017. 
 

§ 1 
Förenings ändamål 
Sveff har till ändamål: 
att  främja tillverkningen och marknadsföring av färger, lacker, limmer, och liknande produkter 
att  verka för färg- och limindustrins sunda och tidsenliga utveckling samt  
att tillvarata medlemmarnas intresse. 
Tillvaratagande av medlemmarnas intressen kan ske t.ex. genom 
att utåt företräda branschen i förhållande till riksdagen och regeringen, statliga och kommunala 

myndigheter, organisationer, massmedier, företag och enskilda etc. 
att följa det svenska och internationella lagstiftningsarbetet rörande ifrågavarande produkter och 

härom fortlöpande informera medlemmarna, samt 
att upprätthålla kontakt med motsvarande sammanslutningar i andra länder och med internationella 

organisationer. 
§ 2 

Föreninges säte 
Föreningen har sitt säte i Stockholm. 

§ 3 
Medlemskap  
Till ordinarie medlem må styrelsen anta leverantörföretag inom § 1 angivna branscher. Företag vars rörelse 
endast delvis faller inom dessa branscher kan erhålla medlemskap för denna del av sin rörelse.  
Till associerad medlem kan styrelsen anta företag, som levererar råvaror eller service till inom § 1 angivna 
branscher, eller företag som på annat sätt har väsentlig anknytning till branschen. Associerad medlem har inte 
rösträtt vid sammanträde och kan inte väljas till styrelsen, men kan få tillfälle att närvara vid styrelsemöten. 
Medlemskap i föreningen enligt st. 1 och 2 ovan innebär att medlem befullmäktigar föreningen att för medlems 
räkning upphandla servicetjänster från Aktiebolaget Färgintressenter att tillhandahållas medlemmar i enlighet 
med ett serviceavtal som ska ingås mellan föreningen och servicebolaget. 

§ 4 
  



Medlemskapets förpliktelser 
Medlemskap i föreningen gäller för kalenderår.  
Medlem är förpliktigad att ställa sig dessa stadgar ävensom av föreningen, dess styrelse eller något annat 
föreningens organ i stadgeenlig ordning fattade beslut, vägledande rekommendationer eller beslut av 
Färgbranschens Granskningsman eller med myndighet eller annan organisation i stadgeenlig ordning ingångna 
avtal till noggrann efterrättelse.  
Beslut, som kan tänkas väsentligt inskränkta den enskilde föreningsmedlemmens rörelsefrihet, är icke giltig för 
andra medlemmar än med som godkänt detsamma.  

§ 5 
Sektioner 
För skilda grenar av den verksamhet som omfattas av föreningens ändamål kan bildas sektioner. Styrelsen avgör 
vilka sektioner, som skall förekomma och ger föreskrifter om sektionernas verksamhet.  

§ 6 
Medlemskapets upphörande 
Medlemskapet upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning.  
Utträde sker efter skriftlig uppsägning. Avgången ur föreningen sker vid det årsskifte, som inträffar näst efter 
6 månader efter det uppsägningen avlämnats till styrelsen.  
Medlem, som bryter mot stadgarna eller som icke fullgör sina skyldigheter till föreningen eller åsidosätter 
honom åvilande förpliktelser, vilkas fullgörande måste anses vara för föreningen av synnerlig vikt, eller ock på 
grund av annat sitt förhållande anses icke böra kvarstå som medlem, kan av föreningen uteslutas. Innan beslut 
om uteslutning fattas skall medlemmen ha beretts tillfälle att för styrelsen och om han så önskar även för 
föreningen framlägga sina synpunkter. För beslut om utslutning fordras, att det biträdes av minst det antal som 
motsvarar två tredjedelar av föreningens samtliga medlemmar. Avgår ur föreningen vid uteslutning sker 
omedelbart i och med beslutet härom. 
Medlem, som blivit utesluten, är skyldig erlägga avgifter till föreningen för hela det kalenderår, varunder 
uteslutningen skett.  
Medlem, som utträder eller utesluts ur föreningen, äger ej återfå de avgifter eller bidrag, vilka medlemmen 
inbetalt till föreningen, ej heller att utfå någon del av föreningens tillgångar. 
Medlem som inte i rätt tid erlägger avgifter till föreningen eller till Aktiebolaget Färgintressenter och som inte 
vidtar rättelse inom 30 dagar efter påminnelse, kan uteslutas ur föreningen.  
 

§ 7 
Avgifter 
Varje i föreningen inträdande medlem erlägger en inträdesavgift, vars storlek bestäms på höstmötet.  
Grunderna för finansieringen av föreningens verksamhet liksom budget och årsavgift fastställs av föreningen på 
höstmötet. Årsavgiften är förfallen till betalning vid tidpunkt som samtidigt fastställs. 

§ 8 
Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av den eller dem, som styrelsen därtill utser.  

§ 9 



Föreningsmöten  
Föreningen håller årligen två ordinarie möten. Det ena före utgången av maj månad (vårmötet) och det andra 
under senare delen av året (höstmötet).  
Styrelsen äger när den finner lämpligt kalla föreningens medlemmar till extra möte. 
Extra möte för vilket styrelsen jämväl utser tid och plats hålles, när styrelsen anser erforderligt eller dylikt möte 
för visst uppgivet ändamål skriftligen påfordras av revisorerna eller minst fem medlemmar. Har styrelsen efter 
sådan framställan icke inom två veckor utlyst föreningsmötet att hållas senast 14 dagar därefter äger de, som 
gjort framställan, att själva kalla medlemmarna till möte.  

§ 10 
Kallelse till föreningsmöte 
Kallelse till föreningsmöte skall ske minst 14 dagar före ordinarie möte och minst 8 dagar före extra möte. I 
brådskande fall kan extra möte hållas efter telegrafisk kallelse minst 3 dagar i förväg.  

§ 11 
Ärenden vid föreningsmöte 
Mötesförhandlingar leds av föreningens ordförande eller vid förfall för honom av vice ordföranden. Därest icke 
någon av dem är tillstädes utser närvarande medlemmar ordförande för mötet. 
 
Vid varje möte skall nedanstående dagordning iakttagas: 
- Mötet öppnande 
- Upprättande av förteckning över de närvarande 
- Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
- Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse 
- Rapporter från sektionsordförandena 
- Framställning från styrelsen 
- Övriga ärenden, som föreningsmedlem minst tre veckor före mötet skriftligen hänskjutit till styrelsen. 
Vid vårmötet skall dessutom följande ärenden förekomma: 
- Styrelsens förvaltningsberättelse för nästföregående verksamhetsår 
- Revisorernas berättelse 
- Fastställande av balansräkningen 
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 
- Val av föreningens ordförande och vice ordförande 
- Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter 
- Val av styrelseledamöter 
- Val av två revisorer, varav minst en auktoriserad, och två suppleanter, varav minst en auktoriserad.  
Som särskilda punkter på dagordningen vid höstmötet skall nedanstående upptagas: 
- Val av valberedning 
- Fastställande för nästkommande verksamhetsår av  
   - inträdesavgift 
   - budget 
   - årsavgift 
Å föreningsmöte må icke avgöras ärende, som icke varit angivet i kallelse till mötet, för såvitt icke samtliga 
närvarande medlemmar enas om att ärendet likväl må avgöras på mötet.  

§ 12 
 



Rösträtt 
Vid föreningsmöte äger varje ordinarie medlemsföretag en röst. Skulle flera representanter för ett och samma 
företag vara närvarande, äger de deltaga i diskussionen, men endast en representant, som själv tecknar firman 
eller behörigen befullmäktigas, äger utöva rösträtt. Frånvarande medlem äger befullmäktiga annan vid mötet 
röstberättigad medlem att föra hans talan. Ingen medlem får dock rösta på grund av mer än en fullmakt.  
Omröstning sker öppet för såvitt icke någon vid mötet närvarande påfordrar omröstning med slutna sedlar. Som 
föreningens beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom 
lottning, men gäller eljest den mening ordföranden biträder.  

§ 13 
Styrelsen 
Styrelsen består av föreningens ordförande och vice ordförande, som jämväl är styrelsens ordförande resp. vice 
ordförande och därutöver minst 2 ledamöter och högst 10 ledamöter. Ledamöter skall vara svenska medborgare 
och bosatta i Sverige. Styrelseledamot väljs å vårmötet för ett år intill dess nästkommande vårmöte avhållits. 
Avgår ledamot före utgången av den tid för vilken han blivit vald kan fyllnadsval ske.  
Avgående ledamot kan återväljas.  
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, vice ordföranden eller vid förfall för dessa av verkställande 
direktören. Styrelsen sammanträder jämväl, då minst 3 av styrelsens ledamöter så begär. I kallelse till 
styrelsesammanträde skall lämnas uppgift om de viktiga ärenden, som skall behandlas å sammanträdet. Styrelsen 
är beslutsför, när mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Varje ledamot har en röst. Vid lika röstetal har 
ordförande utslagsröst. För att beslut skall gälla fordras att de biträdes av minst hälften av styrelsens ledamöter.  

§ 14 
Styrelsens åligganden 
Styrelsen åligger: 
att  i enlighet med av föreningen angivna riktlinjer vidtaga åtgärder, som främjar föreningens 

ändamål,  
att  verkställa utredning samt pröva och avge utlåtande över inkomna förslag och framställningar,  
att bereda för föreningen av intresse varande frågor och ärenden samt i den framlägga förslag för 

föreningen,  
att avgöra frågor om medlemskap, 
att förvalta föreningens tillgångar samt låta föra föreningens räkenskaper, vilka skall avslutas per 

kalenderår, 
att vid höstmötet framlägga förslag till budget, 
att till vårmötet avge förvaltningsberättelse med vinst- och förlust- samt balansräkning, 
att utöva tillsyn över att medlemmar ställer sig stadgar, beslut och avtal till efterrättelse, samt  
att i fall av överträdelse vidtaga de åtgärder, som därav kan föranledas 

§ 16 
 



Verkställande direktör 
Styrelsen utser verkställande direktör, vilken åligger att i enlighet med föreningens och styrelsens direktiv 
ombesörja föreningens angelägenheter. Då verkställande direktör tillträder sin befattning avger han förbindelse 
att icke yppa sådant som han blivit av enskild medlem anförtrodd rörande omsättning, kreditgivning, 
råvaruförbrukning, lagerbestånd, maskinella anordningar och andra liknande uppgifter, som skulle kunna 
medföra skada för medlen om de genom indiskretion från verkställande direktörens sida kommer till andra 
medlemmars kännedom. Instruktion för verkställande direktören utfärdas av styrelsen.  

§ 15 
Räkenskaper och revision 
De vederbörligen avslutade räkenskaperna med tillhörande handlingar och protokoll ävensom styrelsens 
förvaltningsberättelse skall senast 1 mars nästpåföljande år för granskning överlämnas till revisorerna, som har 
att senast den 1 april över granskningen avge skriftligt utlåtande, däri ansvarsfrihet för styrelsen och 
verkställande direktören skall bestämt till- eller avstyrkas.  

§ 16 
Protokoll och jävsbestämmelser 
Vid föreningens möten och styrelsens sammanträden skall föras protokoll.  
Protokollen från föreningsmöte justeras av ordföranden och två vid mötet valda justeringsmän. Styrelsens 
protokoll justeras av ordföranden. 
Envar föreningsmedlem eller styrelseledamot, som deltagit i ärendes avgörande anses ha biträtt i protokollet 
omförmält beslut, för såvitt han ej låtit till protokollet anteckna avvikande mening.   

§ 17 
Tvister 
Tvister angående tolkning och tillämpning av dessa stadgar eller av föreningens eller styrelsens beslut får icke 
dragas inför domstol eller myndighet utan skall avgöras av skiljemän enligt gällande skiljemannalag.  

§ 18 
Ändring av stadgar 
För beslut om ändring av dessa stadgar fordras att samtliga medlemmar är därom ense eller att beslut fattas å två 
på varandra följande föreningsmöten, det senaste minst tre månader efter det förra, samt att beslutet vid det möte 
som sist hållits antages av minst två tredjedelar av de röstande.  

§ 19 
Upplösning av föreningen 
För giltighet av beslut om föreningens upplösning fordras att det fattas å två på varandra följande ordinarie möten 
och å vardera mötet antages med minst tre fjärdedelar av de röster, som angivits i frågan. I händelse av 
föreningens upplösning skall föreningens tillgångar användas efter bestämmande vid det sista föreningsmöte, å 
vilket upplösningen beslutits.  


