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Stadgar för Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR   18 maj 2013  

 

       

  

1 kap. Ändamål 

Svenska Byggingenjörers Riksförbund har till uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen genom att 

 

 utveckla och marknadsföra medlemmarnas yrkeskunnande, värna om hög ansvarskänsla och kvalitet i 

yrkesutövningen 

 verka för samarbete och förståelse mellan medlemmar och kollegor inom skilda verksamhetsområden, inom och 

utom landet 

 verka för god kontakt med myndigheter och organisationer. 

 

2 kap. Organisation 

§ 1 

Förbundet utgör en sammanslutning av dess medlemmar och dess verksamhet utövas genom förbundsstämma, valnämnd, 

förbundsstyrelse, förbundsrevisorer och lokalavdelningar. 

 

§ 2 

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman. 

 

§ 3 

Organisatoriskt hänförs och fördelas medlem efter sin verksamhetsort till viss lokalavdelning, vars geografiska 

 verksamhetsområde fastställs av förbundsstyrelsen. Lokalavdelnings verksamhet regleras i 5 kap. 

 

§ 4 

Studerande vid ingenjörsutbildningar och ingenjörer som ännu inte har kvalifikationer för medlemskap enligt kap 3 kan 

efter ansökan anslutas till SBR med organisatorisk anslutning till respektive lokalavdelning. Verksamheten regleras av 

bestämmelser fastställda av SBRs förbundsstyrelse. 

 

§ 5 

Förbundets administrativa verksamhet handläggs av ett kansli. Lokaliseringen av kansliet bestäms av förbundsstyrelsen. 

 

3 kap. Medlemskap 

§ 1 

Medlemskap kan beviljas varje aktad ingenjör som studerat vid teknisk högskola minst tre år och avlagt godkänd 

examen, samt aktad ingenjör som avlagt annan godkänd examen vid teknisk skola och som därefter under två år utövat 

självständig, väl vitsordad, kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet. 

 

§ 2 

Förbundsstyrelsen må kalla annan kvalificerad byggfackman till medlem i förbundet, samt kan till hedersmedlem i 

förbundet kalla högt förtjänt medlem eller annan person, som gjort värdefull insats för förbundet. 

 

§ 3 

Hedersmedlem och kallad medlem har samma ställning som medlem. 

 

§ 4 

Medlemskap i förbundet är personligt med direkt anslutning till förbundet. 

 

§ 5 

För upprätthållandet av medlemskapet gäller att dessa stadgar, samt av förbundsstämman fastställda ”Etiska regler – god 

ingenjörssed”, respekteras och följs. 

 

§ 6 

Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen. Ansökan ska ställas till förbundsstyrelsen och vara åtföljd av intyg över 

avlagd examen jämte meritförteckning. 

Avser ansökan återinträde får sådan behandlas först sedan eventuella oreglerade mellanhavanden, mellan den som söker 

förnyat medlemskap och förbundet, reglerats. 

 

§ 7 

Till styrkande av innehållets i ansökningshandlingen riktighet skall denna antingen förses med påskrift av två 

förbundsmedlemmar eller kompletteras med avskrifter av övriga betyg, intyg eller andra handlingar svarande mot 

uppgifterna i ansökan. 
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§ 8 

Förbundsstyrelsen har att granska och behandla samt bevilja eller avslå, ansökan om medlemskap. 

 

§ 9 

Ansökan om utträde ur förbundet göres skriftligen. Inbetald avgift återgår ej. 

 

§ 10 

Medlem kan av förbundsstyrelsen uteslutas ur förbundet om han  

a) förfar i strid mot dessa stadgar eller ”Etiska regler – god ingenjörssed” eller på annat sätt uppträder 

osolidariskt mot förbundet eller dess medlemmar. 

b) trots till honom sänd uppmaning underlåtit att betala förfallna medlemsavgifter. 

Förbundsstyrelsen skall innan uteslutningsärendet avgörs bereda vederbörande medlem tillfälle att inom 30 dagar komma 

in med förklaring. 

 

§ 11 

Beslutet träder omedelbart i kraft, om förbundsstyrelsen ej annorlunda beslutar. Beslutet underställs nästkommande 

förbundsstämma. 

 

§ 12 

Förbundet kan inte göras ansvarig för enskild medlems yrkesutövning. 

 

4 kap. Verksamheter 

Förbundsstämma 

§ 1 

Förbundsstämma är förbundets hösta beslutande forum och består av ombud för medlemmarna utsedda genom 

lokalavdelningarna på sätt som stadgas i § 2 nedan. 

 

§2 

Till förbundsstämman utser varje lokalavdelning ett ombud samt därutöver ett ombud för varje påbörjat 

 trettiotal medlemmar och anslutna, som den 31 december året före förbundsstämman är registrerade på 

 avdelningen. Ansluten kan inte vara ombud. 

Lokalavdelningen ska till förbundskansliet redovisa utfallet av valet av ombud och suppleanter så snart detta är 

gjort. Förbundskansliet upprättar förslag till röstlängd. 

 

§ 3 

Ordinarie förbundsstämma ska hållas årligen i maj eller juni månad. 

 

§ 4 

Kungörelse om tidpunkt och plats för förbundsstämman ska ske senast 40 dagar före stämman genom meddelande i 

Husbyggaren eller cirkulärskrivelse. 

 

§ 5 

Kallelse åtföljd av dagordning med uppgift om de ärenden som ska behandlas ska avsändas i brev senast 20 dagar före 

stämman till ombuden i förbundsstämman. 

 

§ 6 

Vid ordinarie förbundsstämma ska förekomma  

1. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för stämman 

2. Förslag till röstlängd 

3. Frågan om utlysande och kallelse till stämman skett i laga ordning  

4. Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse 

5. Revisorernas berättelse 

6. Frågan om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen 

7. Inkomna motioner med Förbundsstyrelsens yttrande 

8. Förbundsstyrelsens förslag 

9. Fastställande av avgifter, arvoden och ersättningar samt budget för förbundets nästa förvaltningsperiod 

10. Val av förbundsordförande och vice förbundsordförande 

11. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen 

12. Val av revisorer och suppleanter för dessa 

13. Val av ordförande och ledamöter i valnämnd  

14. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman och som angivits i den utsända 

dagordningen. 
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§ 7 

Ärenden utöver vad som kungjorts genom den utsända dagordningen kan inte tas upp till beslut vid ordinarie stämma för 

annat fall endast om förbundsstämman enhälligt beslutar om detta. 

 

Extra förbundsstämma 

§ 8 

För behandling av visst ärende kan extra förbundsstämma hållas då förbundsstyrelsen så anser erforderligt eller då minst 

en fjärdedel av ombuden från senaste förbundsstämman för viss frågas behandling gjort skriftlig framställning därom. 

 

§ 9 

Vid framställning om extra förbundsstämma ska beräkningen för minst en fjärdedel baseras på förhållandena för den 

senast avhållna ordinarie förbundsstämman. 

Framställning om extra stämma kan inte grundas på fullmakter för ombud. 

 

§ 10 

Extra förbundsstämma, som hålles på grund av sådan framställning, skall äga rum tidigast fjorton dagar efter det att 

kallelse sänts, men inom sextio dagar efter det att framställningen inkommit till förbundsstyrelsen. 

 

§ 11 

I ärende, som ska behandlas på extra förbundsstämma, ska förbundsstyrelsen avge utlåtande. 

 

§ 12 

Extra stämma kan endast besluta i ärenden som tagits upp som ärenden för beslut i kallelsen till den extra stämman. 

 

Gemensamma bestämmelser 

§ 13 

Ombud i förbundsstämma är skyldig att snarast anmäla förfall till förbundets kansli. Vid förfall ska suppleant kallas  

enligt den ordning som lokalavdelningen bestämt. 

 

§ 14 

Förbundsstyrelsen bestämmer ort och, inom ramen för föreskrifterna i dessa stadgar, tid för förbundsstämman. 

 

§ 15 

Förhandlingarna vid förbundsstämman öppnas av förbundsordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden. 

 

§ 16 

Utses till ordförande för förbundsstämman någon som saknar rösträtt vid stämman så ska ett ombud utses till vice 

ordförande som har att avgöra frågor vid öppen omröstning då lika röstetal uppkommer. 

 

Valnämnden 

§ 17 

Valnämnden ska förbereda de val som ska förekomma vid förbundsstämman. 

 

§ 18 

Valnämnden ska bestå av ordförande och fyra ledamöter som utses av ordinarie förbundsstämma. Ordföranden väljs 

särskilt. 

 

§ 19 

Valnämnden har vid upprättande av förslag att ta hänsyn till att olika verksamhetsområden och landets olika delar blir 

representerade i förbundsstyrelsen. 

 

§ 20 

Valnämnden ska i januari skriftligen bereda lokalavdelningarna tillfälle att före februari månads utgång lämna förslag till 

de val som ska förrättas vid ordinarie förbundsstämma. 

§ 21 

Valnämndens förslag till val vid förbundsstämman ska överlämnas till förbundsstyrelsen senast den 1 april. 

 

Förbundsstyrelsen 

§ 22 

Förbundsstyrelsen företräder förbundet, bevakar dess intressen och har hand om dess angelägenheter samt beslutar i alla 

ärenden där ej annorlunda bestämmes i dessa stadgar. 
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§ 23 

Förbundsstyrelsen har hand om ledningen av förbundets verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av 

förbundsstämman fattade beslut. 

 

§ 24 

Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm om förbundsstyrelsen inte beslutar annorlunda. 

 

§ 25 

Förbundsstyrelsen som utses av ordinarie förbundsstämma bland förbundets medlemmar består av förbundsordförande, 

en vice förbundsordförande och ytterligare minst fem ledamöter. 

 

§ 26 

Förbundsstyrelsen har rätt att utse ersättare för ledamot som inte kan fullgöra sin mandatperiod. Ersättare utses från 

samma region som företrädaren och för den del av mandatperioden som återstår. 

 

§ 27 

Förbundsordförande och vice förbundsordförande utses för en tid av ett år, övriga ledamöter för en tid av två år. Halva 

antalet ledamöter väljs vartannat år. 

 

§ 28 

Förbundsstyrelsen sammanträder i enlighet med en av den fastställd plan. Förbundsstyrelsen sammanträder i övrigt när 

förbundsordföranden så finner erforderligt eller när minst tre ledamöter skriftligen begär det. Förbundsstyrelsen 

sammanträder på ort som styrelsen bestämmer eller om så icke skett, där förbundsordföranden bestämmer. 

 

§ 29 

Kallelse ska tillställas samtliga förbundsstyrelseledamöter om möjligt minst 14 dagar före sammanträde. För innehållet i 

kallelsen svarar förbundsordföranden eller den han sätter i sitt ställe. 

 

§ 30 

Det åligger förbundsstyrelsen bl.a. att 

• verkställa av förbundsstämma fattade beslut, förvalta förbundets och dess särskilda fonders tillgångar 

• fatta beslut i medlemsärenden till ordinarie förbundsstämma 

• avge förvaltningsberättelsen för det gångna förvaltningsåret 

• årligen upprätta förslag till verksamheten samt budget för nästa förvaltningsperiod 

• upprätta dagordning för förbundsstämma 

• bereda ärenden, som ska behandlas av förbundsstämma 

• leda och övervaka förbundets kansli 

• följa lokalavdelningarnas verksamhet samt bereda dessa tillfälle att inkomma med yttranden över 

angelägenheter som berör dessa 

• tillsätta, leda och övervaka erforderliga utskott och kommittéer 

• avge vägledande uttalande i frågor berörande medlemmarnas yrkesutövning 

• vid behov utse en ansvarsnämnd 

• fullgöra arbetsgivareansvaret gentemot den på kansliet anställda personalen 

• se till att förbundets stadgar med tillhörande etiska regler följs. 

 

Revision 

§ 31 

För granskning av förbundets verksamhet utser ordinarie förbundsstämman två revisorer och två suppleanter för dessa. 

En av de ordinarie revisorerna jämte en suppleant ska vara auktoriserade revisorer. 

 

§ 32 

En ordinarie revisor och suppleant för denne väljs växelvis för en period på två år. 

 

§ 33 

Revisorerna ska till den ordinarie förbundsstämman avge utlåtande över räkenskaperna och verksamheten. Revisorerna 

ska i utlåtandet tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet. 

 

§34 

Revisorerna utser inom sig en ordförande som är föredragande inför styrelsen och förbundsstämman. 

 

§ 35 

Förbundet kan genom förbundsrevisorerna granska lokalavdelnings förvaltning och dess övriga verksamhet. 
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Förbundsstyrelsens organ 

§ 36 

Förbundsstyrelsen får tillsätta ett verkställande presidium samt övriga förslags-, specialist- och fackverksamheter samt 

nämnder som förbundsstyrelsen anser lämpliga för förbundets verksamhet. 

 

§ 37 

Förbundsstyrelsen får överlåta bestämmanderätten till organ eller person. Mottagare av rätten att besluta ska snarast, efter 

det att denna rätt utnyttjats, meddela förbundsstyrelsen beslutet. 

 

5 Kap. Lokalavdelning 

Ändamål 

§ 1 

Lokalavdelning har till uppgift att inom sitt geografiska verksamhetsområde tillvarata sina medlemmars gemensamma 

intressen i enlighet med förbundets stadgar. 

 

Medlemskap 

§ 2 

Medlem respektive ansluten i lokalavdelning är den som har sin verksamhet, eller är bosatt, inom dess område. Som 

medlem i lokalavdelning räknas även ansluten. 

 

§ 3 

Medlem ska erlägga de avgifter som lokalavdelningens årsmöte beslutar. För att erhålla närvaro- och rösträtt på årsmöte 

och vid andra aktiviteter ska skyldigheter enligt dessa stadgar vara uppfyllda.  

 

Organisation 

§ 4 

Lokalavdelningens verksamhet utövas genom årsmöte, valberedning, styrelse och revisorer. 

 

§ 5 

Styrelsen företräder lokalavdelningen, bevakar dess intressen och har hand om dess angelägenheter samt beslutar på dess 

vägnar i alla lokalavdelningens ärenden. 

 

§ 6 

För lokalavdelnings verksamhet gäller bestämmelserna i detta 5 kap. §§ 1-26.  

 

§ 7 

Lokalavdelning utser till förbundsstämman ett ombud samt därutöver ett ombud för varje påbörjat trettiotal medlemmar 

och anslutna, som den 31 december året före förbundsstämman är registrerade på avdelningen. Ansluten kan inte vara 

ombud, men har närvarorätt på förbundsstämman. 

Lokalavdelningen ska till förbundskansliet redovisa utfallet av valet av ombud och suppleanter så snart detta är gjort.  

 

Årsmöte 

§ 8 

Ordinarie årsmöte inom lokalavdelningen hålls före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte utsändes till 

medlemmarna senast 14 dagar före dagen för årsmötet. 

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma: 

1.   Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet 

2.   Fastställande av röstlängd 

3.   Godkännande av årsmötets utlysning 

4.   Fastställande av dagordning 

5.   Behandling av förvaltningsberättelse med ekonomisk redovisning och revisionsberättelse 

6.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

7.   Inkomna motioner med styrelsens yttrande 

8.   Förslag från styrelsen 

 9.   Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelsen, revisor och revisorssuppleant samt valberedning 

                          10. Verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsperiod 

11. Fastställande av eventuell avgift till lokalavdelningen 

 12. Val av ombud och suppleanter för dessa till förbundsstämma 

13. Övriga frågor 
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Styrelse 

§ 9 

Styrelse ska bestå av det antal ledamöter årsmötet beslutar, dock minst tre. Ordförande väljs på ett år och övriga 

ledamöter väljs för en tid på två år. Halva antalet ledamöter väljs vartannat år. Styrelsen väljer inom sig övriga 

funktionärer såsom vice ordförande, sekreterare, kassör m fl. 

 

§ 10 

Lokalavdelningen tecknas av styrelsens ledamöter, två i förening, varav ordföranden eller vice ordföranden skall vara en. 

 

§ 11 

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst två andra styrelseledamöter så finner nödvändigt eller på begäran av 

förbundsstyrelsen. 

 

§ 12 

Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

 

Räkenskaper och revision 

§ 13 

Lokalavdelningens räkenskaper ska avslutas per kalenderår och tillsammans med styrelsens förvaltningsberättelse senast 

den 15 februari ställas till revisorns förfogande.  

 

§ 14 

Avskrift av förvaltningsberättelsen ska översändas till förbundsstyrelsen. 

 

§ 15 

Lokalavdelningens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. För revisorn utses en suppleant. 

 

§ 16 

Förbundsstyrelsen äger rätt att granska eller låta granska förvaltningen och lokalavdelningens verksamhet i övrigt. 

 

Övrigt 

§ 17 

För lokalavdelningen och dess organ gäller, för det fall §§ i detta kapitel  inte föreskriver annat, förbundets stadgar i 

tillämpliga delar. 

 

Motioner 

§ 18 

Medlem äger rätt att genom motion till årsmöte väcka en fråga. Såväl medlem som lokalavdelning äger rätt att genom 

motion till ordinarie förbundsstämma väcka viss fråga. 

 

§ 19 

Motion ska vara skriftlig, innehålla förslag till beslut formulerade i att-satser samt vara undertecknad av en eller flera 

medlemmar.  

 

§ 20 

Motioner till lokalavdelningens årsmöte ska vara lokalavdelningen tillhanda senast 1 februari. 

 

Närvaro, yttrande- förslags- och rösträtt 

§ 21 

Vid möte med lokalavdelning äger medlem som fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter rätt att närvara. 

 

§ 22 

Yttrande-, förslags- och rösträtt vid årsmöte tillkommer dess medlemmar. 

 

§ 23 

Vid möten får röstning ej ske med mer än en fullmakt. 

 

Tvister 

§ 24 

Tvist mellan medlem och lokalavdelning kan hänskjutas till förbundsstyrelsen. 

 

 

§ 25 

Tvist mellan förbundsstyrelsen och lokalavdelning hänskjuts till förbundsstämma för avgörande. 
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Lokalavdelnings upplösning 

§ 26 

Lokalavdelning kan upplösas om två på varandra följande årsmöten med tre fjärdedels majoritet så beslutar. Sådant 

beslut skall konfirmeras av förbundsstyrelsen. 

Lokalavdelningens kvarstående tillgångar tillfaller vid upplösning förbundet. 

 

6 Kap. Initiativ - beslut 

Motioner 

§ 1 

Såväl medlem som lokalavdelning äger rätt att genom motion till ordinarie förbundsstämma väcka viss  

fråga. 

 

§ 2 

Motion ska vara skriftlig, innehålla förslag till beslut formulerade i att-satser samt vara undertecknad av en eller flera 

medlemmar i förbundet eller av lokalavdelning. 

 

§ 3 

Motion till förbundsstämma ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 april. 

 

Närvaro, yttrande-, förslags- och rösträtt 

§ 4 

Vid förbundsstämma äger medlem och ansluten som fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter gentemot förbund och 

 lokalavdelning, rätt att närvara. 

 

§ 5 

Medlem har vid förbundsstämma yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt, vid fattandet av beslut. Ansluten har  

yttranderätt men ej förslags- och rösträtt. 

 

§ 6 

Rösträtt vid förbundsstämma tillkommer de genom lokalavdelningarna utsedda ombuden.  

 

§ 7 

Vid sammanträde med förbundsstämman får röstning med fullmakt via ombud ske endast för medlem av den egna 

lokalavdelningen. Inget ombud får avge mer än tre röster. 

 
Beslutsregler 

§ 8 

När överläggningen har avslutats lägger ordföranden fram förslag till beslut. 

 

§ 9 

Förslagen till beslut ska utformas så att de kan besvaras med ja eller nej. 

 

§ 10 

Ordföranden redovisar därefter sin uppfattning om vad som har beslutats och befäster med klubbslag, om inte omröstning 

begärts. 

 

§ 11 

Om omröstning begärs, ska denna ske öppet utom i ärenden som avser val eller anställning av personal. 

 

§ 12 

Beslut fattas med enkel majoritet utom i de fall dessa stadgar annorlunda föreskriver. 

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val då lotten avgör. 

 

§ 13 

Ombud, som tillika är ledamot i förbundsstyrelsen, äger icke deltaga i beslut i förbundsstämma om förvaltningsåtgärd för 

vilken han är ansvarig och ej heller i val av revisorer. 

 

§ 14 

Reservation mot beslut skall anmälas omedelbart efter fattat beslut. 

 

Beslutförhet 

§ 15 

Förbundsstämman är beslutför endast om mer än hälften av de av lokalavdelningarna utsedda ombuden inklusive 

fullmakter är närvarande då röstlängden fastställs. 
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§ 16 

Förbundsstyrelsen, presidium, nämnder och kommittéer är beslutföra då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

 

§ 17 

Förbundsstyrelsen och övriga organ utom förbundsstämman får hålla sammanträden genom telefonkonferens. 

 

Protokoll 

§ 18 

Vid stämmor och sammanträden ska på ordförandens ansvar protokoll föras. 

 

§ 19 

Protokollet ska för förbundsstämma samt förbundsstyrelse och dess organ redovisa vilka ledamöter och ersättare som 

varit närvarande och vilka ärenden som handlagts. 

 

§ 20 

Protokollet ska för varje ärende redovisa 

1. vilka förslag och yrkanden som har  lagts fram och inte tagits tillbaka 

2. i vilken ordning ordföranden har lagt fram förslag till beslut 

3. genomförda omröstningar och hur de utfallit 

4. vilka beslut som har fattats 

5. vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna omröstningar, samt 

6. vilka reservationer som har anmälts mot besluten. 

 

Punkten 5 skall ej tillämpas vid förbundsstämman. 

 

§ 21 

Protokoll från förbundsstämma ska efter justering sändas till förbundsstyrelsen, ombuden och lokalavdelningarnas 

styrelser. 

 
7 kap. Räkenskaper 

§ 1 

Förbundets räkenskaper ska avslutas per kalenderår. 

 

§ 2 

Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse ska senast den 15 mars ställas till revisorernas förfogande, vilka senast den 15 

april till förbundsstämman överlämnar berättelse över utförd revision. 

 

8 kap. Firma 

§ 1 

Förbundets firma tecknas av styrelsens ledamöter, två i förening, varav ordföranden eller vice ordföranden skall vara en. 

 

§ 2 

Förbundsstyrelsen äger dock att för visst fall utses annan person att ensam eller i förening med annan teckna förbundets 

firma. Sådant förordnande kan när som helst återkallas. 

 

§ 3 

Förbundsstyrelsen äger att utöver visst fall, samt även för återkommande fall av rutinkaraktär som post och bankärenden 

eller motsvarande, utse annan person att ensam eller i förening med annan teckna förbundets firma. 

 

9 kap. Avgifter 
§ 1 

Den, som beviljats medlemskap i, eller blivit ansluten till, förbundet ska betala de avgifter som fastställts av ordinarie 

förbundsstämma. 

 

§ 2 

Medlem erlägger årsavgift med belopp som bestäms av ordinarie förbundsstämma. Ny medlem betalar under första året 

en avgift av 1/4 av gällande årsavgift för varje kvartal fr.o.m. kvartalet efter det inval skett. 

 

§ 3 

Medlemsavgiften ska vara erlagd till förbundet senast vid angiven förfallodag. 

Förbundsstyrelsen äger på ansökan helt eller delvis befria medlem från avgift samt även medgiva anstånd med betalning. 
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§ 4 

Hedersmedlem erlägger ej avgift. 

 

10 kap. Stadgarna 

Ändring av stadgar 

§ 1 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med 2/3 majoritet på två på varandra följande förbundsstämmor, varav den ena 

skall vara ordinarie. Kallelse till sådan stämma som har att fatta det andra beslutet får ej ske innan den stämma som fattat 

första beslutet avslutats. 

 

Riktlinjer 

§ 2 

För stadgarnas tolkning kan upprättas riktlinjer, som antas av ordinarie förbundsstämma. 

Stadgarna ska gälla före riktlinjerna.  

 

11 kap. Tvister 

§ 1 

Tvist mellan medlem och lokalavdelning kan hänskjutas till förbundsstyrelsen. 

 

§ 2 

Låter sig klagande icke nöja med förbundsstyrelsens beslut kan han skriftligen hos förbundsstyrelsen begära skiljedom. 

Skiljenämnden utses enligt svensk lag bland medlemmar inom förbundet. 

 

§ 3 

Tvist mellan förbundsstyrelsen och lokalavdelning hänskjuts till förbundsstämma för avgörande. 

 

12 kap. Upplösning 

§ 1 

Förbundet kan upplösas om två på varandra följande förbundsstämmor – varav den ena ordinarie – med tre fjärdedels 

majoritet så beslutar. 

 

§ 2 

Kallelse till sådan stämma som har att fatta det andra beslutet får ej ske innan den stämma som fattat första beslutet 

avslutats. 

 

§ 3 

Förbundets tillgångar tillfaller annan likvärdig verksamhet eller den tekniska undervisningen enligt beslut på sista 

förbundsstämman. 

 

 

Ovanstående stadgar för Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR, har reviderats den 18 maj 2013. 


