Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Stockholm (Grand Hôtel), 28 januari 2016.

STADGAR
För föreningen Trästad Sverige

§1 Firma
Föreningens firma är Föreningen Trästad Sverige ideell förening. Organisationsnummer: 802502-1018.
§ 2 Ändamål/syfte
Föreningens ändamål/syfte är att vara ett nätverk för ökad
träanvändning i byggandet. Föreningen ska sträva efter att
utveckla ett nationellt nät av städer/kommuner/företag/institutioner/universitet m.fl. och där knyta till sig olika nationella
regionala och lokala organ; exempelvis länsstyrelser, regioner, myndigheter och intresseorganisationer. Föreningen
ska verka för ett gott stads- och samhällsbyggande. Detta
sker genom att förmedla kontakter, utbyta erfarenheter, arrangera seminarier/kurser/studieresor och med gemensam
marknadsföring via sociala medier. Utgångspunkten är träets möjligheter med god arkitektur, låg miljö- och klimatpåverkan, energi-effektivitet och med en långsiktig hållbarhet.
Vidare kan föreningen delta i forskning och utveckling och
bidra till synergier mellan samhällets hela värdekedja. Dessutom skall föreningen medverka i utbildningsfrågor som
gagnar ändamålen; genom andra och eller egna initiativ.
Föreningen bedriver sin verksamhet utan vinstintressen
och är icke kommersiell.
En handlingsplan upprättas årligen.
§ 3 Säte och registrering
Föreningen har sitt säte i Sverige.
Föreningen skall registreras hos Länsstyrelsen.
§ 4 Årsmöte
Ordinarie årsmötet hålls årligen senast före utgången av juni
månad på dag och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen
kallar till årsmöte. Kallelse sker genom brev eller via e-post.
Kallelse skall utsändas till samtliga medlemmar till ordinarie
årsmöte tidigast fyra och senast två veckor före årsmötet
och till extra årsmöte senast en vecka före årsmötet. Kallelse
till årsmöte skall innehålla uppgift om de ärenden som skall
behandlas på årsmötet.
För behandling av visst ärende skall extra årsmöte hållas
när styrelsen anser att det behövs eller då det skriftligt begärs av revisorerna eller av minst 1/3 av medlemmarna. I en
sådan begäran skall anges anledningen till att extra årsmöte påkallas. I ärende som skall behandlas på extra årsmöte
skall styrelsen avge utlåtande.
Medlem som önskar få ett visst ärende behandlat på
ordinarie årsmöte skall anmäla ärendet till styrelsen senast
den 15 mars. Styrelsen skall avge utlåtande över ett sådant
ärende.
§ 5 Förfarandet vid årsmötet
Förhandlingar på årsmötet leds av föreningens ordförande
eller, om denne är förhindrad, av annan som årsmötet utser.
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Vid årsmöte skall föras protokoll. Protokollet justeras av
ordföranden och de personer som valts att justera protokollet.
Vid årsmöte har varje medlem en röst. En medlem kan ge
fullmakt till annan medlem.
Röstberättigad är endast medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen och som inte uppsagt sig till utträde eller uteslutits.
Omröstning sker öppet. Val ska göras med sluten omröstning och skall ske om godkänd i röstlängden begär det. Beslut fattas, om inget annat sägs i dessa stadgar, med enkel
majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av
ordföranden utom vid val då avgörandet sker genom lottning.
På extra årsmöte får endast förekomma de ärenden för vilka årsmötet utlysts och som upptagits i kallelse till årsmötet.
§ 6 Styrelse/förvaltning
Föreningen förvaltas av en styrelse som årligen utses vid ett
årsmöte bestående av lägst 7 ledamöter och ett valfritt antal suppleanter. Inga arvoden ges till ledamöter/suppleanter
i styrelsen.
Styrelsen består av föreningens ordförande/vice ordförande jämte ledamöter som väljs vid årsmötet.
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och får till sig
adjungera ledamöter. En adjungerad ledamot har yttrandeoch förslagsrätt men får inte delta i styrelsens beslut.
För särskilda uppgifter får styrelsen tillsätta arbetsgrupper
bestående av personer inom och utom styrelsen.
Ledamöter och suppleanter väljs vid ordinarie årsmötet för
tiden intill slutet av nästa ordinarie årsmöte. En valberedning
föreslår ledamöter/suppleanter.
Till styrelsen skall kopplas ett kansli.
Det ankommer på styrelsen att en gång per år under senast
juni månad kalla till och hålla årsmöte med samtliga intressenter/medlemmar som för närmast föregående kalenderår
lämnat bidrag till föreningens verksamhet. Vid årsmötet skall
utses styrelse och revisorer för tiden till dess nästa årsmöte
hållits. Första årsmötet skall hållas senast januari 2016.
§ 7 Styrelsens sammanträden
Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden.
Sammanträde skall hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst fem styrelseledamöter begär det.
Ordföranden kallar till sammanträde. Kallelse med dagordning skall i god tid före ett sammanträde skickas till ledamöterna. Styrelsen bestämmer i vilken form kallelse till styrelsesammanträde skall skickas.
Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då avgörandet sker genom lottning. Omröstning inom styrelsen sker öppet.

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll. Protokollet
skall redovisa vilka ledamöter som tjänstgjort, vilka beslut
som fattats och vilka reservationer som anmälts mot besluten. Protokollet justeras av ordföranden och de personer
som valts till justerare vid styrelsemötet.
§ 8 Ärenden på ordinarie årsmöte
På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1.

Godkännande av röstlängd

2.

Val av mötesordförande och sekreterare

3.

Val av två personer att jämte ordföranden
justera protokollet

4.

Fråga om kallelse skett enligt stadgarna

5.

Behandling av styrelsens årsredovisning
för det gångna verksamhetsåret

6.

Revisorns berättelse

7.

Beslut om fastställelse av resultaträkning
och balansräkning

8.

Beslut om dispositioner beträffande vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

9.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Beslut om antal ledamöter i styrelsen

§ 12 Revisor
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall
årligen granskas av minst en revisor med suppleanter. Revisorerna och suppleanterna skall vara auktoriserade eller
godkända revisorer.
Val av revisorer och revisorssuppleanter sker vid ordinarie
årsmöte för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsmöte.
Revisorerna skall senast den 30 april varje år avlämna
revisionsberättelse.
§ 13 Val av valberedning
Valberedningen väljs på ordinarie årsmöte. Ledamöter i styrelsen eller revisorerna är ej valbara.
Valberedningen förslag skall vara styrelsen tillhanda i sådan tid att det kan sändas ut till medlemmarna tillsammans
med kallelsen till ordinarie årsmöte.
§ 14 Avgifter m.m.
Medlem betalar årligen en avgift (årsavgift) till föreningen.
Avgiften fastställs vid ordinarie årsmöte för ett år i taget.
Ny medlem betalar årsavgiften vid inträdet. Övriga medlemmar betalar årsavgiften för löpande räkenskapsår före februari månads utgång. Medlem som inte betalat årsavgiften
senast den 30 april anses ha lämnat föreningen.
Erlagd årsavgift återbetalas inte.

11. Val av ordförande i föreningen
12. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Val av valberedning
15. Handlingsplan och budget för kommande
verksamhetsår
16. Fastställande av årsavgifter
17. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit
till årsmötet
Ärende som inte varit upptaget i kallelsen får inte avgöras
vid årsmötet.
§ 9 Firmateckning
Föreningens firma tecknas förutom av ordföranden och vid
årsmötet vald administrativ sekreterare i förening.
§ 10 Ansvar
Föreningen svarar för sina förpliktelser endast med sin egen
förmögenhet. Föreningens medlemmar eller styrelse har inget personligt ansvar för föreningens förpliktelser.

§ 15 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar skall ske vid ordinarie
årsmöte. För ett sådant beslut skall vara giltigt krävs antingen att samtliga närvarande medlemmar är ense om beslutet
eller att beslut fattas på två på varandra följande årsmöten,
därav minst ett ordinarie årsmöte. På det årsmöte som hålls
sist skall beslutet ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.
§ 16 Föreningens upplösning
Föreningen skall upplösas när förutsättningarna för en fortsatt verksamhet inte längre är för handen, vilket bl.a. anses
vara fallet om antalet medlemmar gått ner så kraftigt att
kvarvarande medlemmar inte längre kan anses behörigen
representera de intressen som föreningen vänder sig till.
För giltigt beslut om upplösning av föreningen krävs att
beslutet fattas vid två på varandra följande årsmöten, därav
minst ett ordinarie årsmöte. På det årsmöte som hålls sist
skall beslutet ha biträtts av minst 2/3 av de röstande. Kallelse till det sista årsmötet får inte ske innan det första årsmötet
hållits.
Det årsmöte som slutgiltigt upplöser föreningen beslutar
även om disposition av dess tillgångar.

§ 11 Räkenskapsår/bokföring
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
Styrelsen skall årligen före utgången av april månad till revisorerna avge årsredovisning bestående av resultaträkning,
balansräkning och förvaltningsberättelse.
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