
 
 

 
 
SSBS STADGAR                                                                                          
 
fastställda vid sammanträdet den 4 april 1957.  
Stadgeändring beträffande §3,andra stycket, fastställd vid sammanträdet den 3 
december 1987. 
Reviderade stadgar fastställda vid sammanträdet den 12 oktober 2006. 
Stadgeändringar beträffande §§ 9 och 10 fastställda vid sammanträdet den 
4 oktober 2007. 
Stadgeändring beträffande § 3  fastställd vid sammanträdet den 
2 oktober 2008. 
 

§ 1 
ÄNDAMÅL Södra Sveriges Byggnadstekniska Samfund är en sammanslutning 

av nu eller tidigare yrkesverksamma personer eller studerande i 
byggnadsbranschen och angränsande verksamhetsområden. 
Samfundets uppgift är att följa och främja utvecklingen inom dessa 
områden samt ge medlemmarna tillfälle att träffas för sällskaplig 
samvaro. Samfundet har sitt säte i Malmö och verkar huvudsakligen i 
Södra Sverige. 

 
§2 

MEDLEMMAR Den som uppfyller kraven enligt § 1 kan bli medlem i samfundet. 
Skriftlig ansökan om medlemskap skall insändas till styrelsen. 
Styrelsen beslutar om medlemskapet och meddelar samfundet vid 
påföljande sammanträde. 

 
§3 

UTTRÄDE Den som önskar utträda ur samfundet skall skriftligen 
UTESLUTNING  anmäla detta till styrelsen. Om en medlem inte betalar den för året 

fastställda avgiften senast februari månad, skall vederbörande anses 
ha utträtt ur samfundet. Styrelsen kan dock, om skäl finns, besluta att 
medlemmen under begränsad tid eller tills vidare får kvarstår som 
medlem. Styrelsen äger även rätt att ur samfundet utesluta medlem 
om det finns giltiga skäl för detta. Styrelsens beslut skall vara 
enhälligt. 

 
§4 

KORRESPON- En korresponderande medlem är en medlem som utan 
DERANDE  betalning av årlig avgift får samma information som övriga 
MEDLEM  medlemmar. Korresponderade medlemmar är tidigare medlemmar 

som avflyttat från samfundets verksamhets-område eller annan 
person vars medlemskap kan vara av intresse för samfundet. 
Styrelsen beslutar om detta medlemskap som normalt är tills vidare. 

 



§5 
HEDERS-  Samfundet kan efter enhälligt förslag från styrelsen utse  
LEDAMÖTER  hedersledamöter. 
 
 
 

§6 
AVGIFTER M M Samfundets arbets- och räkenskapsår är kalenderåret. Medlem skall 

betala en årsavgift. Studerandemedlemmar betalar en reducerad 
avgift. Avgiften bestäms av samfundet vid februarisammanträdet. 

 

§7 
SAMMAN-  Ordinarie sammanträden skall normalt hållas en gång per månad. 
TRÄDEN M M  (februari, mars, april, maj, september, oktober, november och 

december). Styrelsen svarar för kallelse. Utöver dessa samman-
träden kan styrelsen anordna ytterligare sammanträden. 
Sammanträde skall dessutom anordnas då minst 1/20 av samfundets 
medlemmar gör skriftlig framställning härom till styrelsen. Vid 
sammanträdet i november förrättas val av styrelse och övriga 
funktionärer enligt §§ 9-11; vid sammanträdet i februari redovisas 
samfundets räkenskaper för föregående kalenderår. Styrelsen äger, 
då tvingande skäl föreligger, uppskjuta nu nämnda ärenden till ett 
följande sammanträde men skall då underrätta medlemmarna. Beslut 
inom samfundet fattas vanligen genom öppen omröstning och med 
enkel majoritet. Om en närvarande medlem så begär, skall 
omröstning dock ske med slutna sedlar. Samfundet är 
beslutsmässigt, när minst 1/20 av medlemmarna är närvarande. 
Beträffande beslut och beslutsmässighet i särskilda angelägenheter, 
se §§ 13 och 14. 

 
§ 8 

GÄSTER Medlem har rätt att ta med en gäst till samfundets sammankomster. 
 

§9 
STYRELSE Samfundets angelägenheter sköts av en styrelse, som består av nio 

ledamöter, vilka har följande funktioner:  
1) Ordförande 
2) 1:e vice ordförande 
3) 2:e vice ordförande 
4) sekreterare 
5) skattmästare 
6) klubbmästare 
7) bitr. sekreterare och klubbmästare 
8) ledamot - seniorrepresentant samt 
9) ledamot - juniorrepresentant 
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande 
och därav minst tre är eniga om beslutet. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 
 
 
 
 



 
 
 

§10 
STYRELSEVAL Styrelseledamöterna väljs enligt §7 var för sig för de två nästföljande 

kalenderåren på så sätt, att fem ledamöter (1:e vice ordförande, 2:e 
vice ordförande, bitr sekreterare och klubbmästare, senior-
representant samt juniorrepresentant) avgår vart annat år och fyra 
ledamöter (ordförande, sekreterare, skattmästare samt klubb-
mästare) avgår vart annat. 

 
 

§ 11 
VALBEREDNING För att bereda samfundets val av styrelseledamöter skall finnas en 

valberedning bestående av minst tre och högst fem personer. 
Valberedningen utses av samfundets februarisammanträde för en 
period om två år. 

 
§ 12 

REVISION Till att granska styrelsens förvaltning av samfundets medel utses 
enligt § 7 två revisorer samt en suppleant för dem. Revisions-
berättelsen skall redovisas vid samfundets februarisammanträde. 

 
§ 13 

STADGEÄNDRING Förslag till ändring av dessa stadgar skall – i den mån de inte 
föreslås av styrelsen – skriftligen ingivas till denna. Förslag till 
förändring skall behandlas vid minst två på varandra följande 
sammanträden. För genomförande av stadgeändringar fordras, att 
minst 1/20 av samfundets medlemmar är närvarande samt minst 
2/3 majoritet för beslutet. 

 
§ 14 

SAMFUNDETS Om en medlem önskar att samfundet skall upplösas skall ett 
 UPPLÖSNING skriftligt förslag lämnas till styrelsen. Om styrelsen enhälligt bifaller 

förslaget skall beslut fattas av samfundet vid två på varandra 
följande sammanträden. Kallelse till det senare av dessa skall, 
förutom sedvanlig praxis, även ske genom kungörelse i 
dagspressen i Malmö. Beslut om samfundets upplösning fattas 
enligt § 13. Om minst 1/20 av samfundets medlemmar, dock minst 
tio, vid något av dessa sammanträden röstar för samfundets 
bestånd, skall samfundet inte upplösas. 

 
§ 15 

TILLGÅNGARS Om samfundet upplöses, skall samtliga tillgångar överlämnas 
DISPONE- till någon offentlig institution för att användas till främjande av 
RANDE VID allmännyttigt ändamål i anslutning till de syften, för vilka 
UPPLÖSNING samfundet verkat. 


