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§ 1 Namn och firma  
 

Förbundets namn är Mekaniska Verkstädernas Riksförbund.  

 

 

§ 2 Förbundets säte  
 

Förbundet har sitt säte i Kalmar eller på plats som styrelsen bestämmer.  

 

 

§ 3 Ändamål  
 

Förbundet har till ändamål  

1) att i enlighet med sina stadgar tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen,  

2) att tillvarata medlemmarnas intressen i förhållande till myndigheter och organisationer,  

3) att tillvarata medlemmarnas intressen i deras förhållande till försäkringsbolag, banker och 

finansbolag,  

4) att tillvarata medlemmarnas intressen i deras förhållande till uppdragsgivare, uppdragstagare, 

kunder och leverantörer,  

5) att genom kurs- och informationsverksamhet höja kunskap och yrkesskicklighet hos 

företagsledare och personal,  

6) att bevaka och stödja den näringspolitiska debatten på sätt som främjar medlemmarnas 

intressen,  

7) att i samråd med berörda myndigheter och organisationer verka för en effektiv yrkesutbildning 

inom branschen,  

8) att stödja och främja lönsamhet och kompetens inom branschen.  

 

 

§ 4 Antagande av medlemmar  
 

Medlemskap i Förbundet kan beviljas varje företag inom den mekaniska verkstadssektorn med 

närliggande branscher som driver verksamhet i Sverige, eller har sitt säte i Sverige.  

 

Beträffande koncernföretag ska det företag som har flest anställda stå för medlemskapet. 

Beträffande medlemskap för övriga i koncernen ingående företag, och storlek å medlemsavgift, 

ska dessa frågor hänskjutas till förbundsstyrelsen. 

  

Uppgift om företag som sökt inträde i Förbundet ska tillställas Förbundets kansli. 

Förbundets styrelse, förbundsordföranden alternativt chefstjänstemannen kan bevilja medlemskap.  
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§ 4 a Hedersledamöter, övrigt medlemskap  

 
Till hedersledamot i Förbundet kan antas fysisk person som utfört särskilt förtjänstfullt arbete 

inom Förbundet eller på annat sätt främjat Förbundets ändamål och syften. Hedersledamot utses 

av förbundsstyrelsen. 

  

Till stödjande medlem i förbundet kan antas fysisk eller juridisk person som ekonomiskt eller på 

annat sätt vill stödja förbundet och dess verksamhet.  

 

Till passiv medlem i Förbundet kan antas fysisk person som av ålders- eller motsvarande skäl 

upphört med aktivt arbete inom medlemsföretag. Passivt och stödjande medlemskap beviljas av 

chefstjänsteman, alternativt styrelsens ordförande. 

  

Hedersledamöter, passiva och stödjande medlemmar kan kallas till möten och sammankomster 

inom Förbundet men äger icke rösträtt. Oaktat att hedersledamot samt passiva medlemmar saknar 

rösträtt, äger dessa uppträda såsom ombud enligt § 7. 

  

 

§ 5 Medlems skyldigheter  

 
Det åligger medlem att följa Förbundets stadgar samt med stöd av dessa stadgar fattade beslut.  

 

 

 

§ 6 Upphörande av medlemskap 

  
Medlem har rätt att utträda ur Förbundet tolv månader efter att skriftlig uppsägning kommit 

Förbundet tillhanda.  

 

Medlem som försatts i konkurs förlorar sitt medlemskap med omedelbar verkan. 

 

Medlem som underlåter att följa Förbundets stadgar eller med stöd av stadgarna fattade beslut, 

eller som eljest förfar på ett mot Förbundets intressen stridande sätt, kan genom beslut av 

förbundsstyrelsen uteslutas ur Förbundet med omedelbar verkan. Innan beslut om uteslutande 

fattas, ska medlem beredas tillfälle att antingen muntligen inför styrelsen eller skriftligen avge 

förklaring över de förhållanden som i det enskilda fallet kan leda till uteslutning.  

 

Om medlem inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser gentemot Förbundet, och inte erlagt 

betalning inom tre månader efter skriftlig anmaning, kan förbundsstyrelsen utesluta medlemmen.  

 

Medlem som utträder eller utesluts ur Förbundet har inte rätt att återfå något av vad som inbetalts 

till Förbundet. Ej heller kan medlemmen göra anspråk på några av Förbundets tillgångar. 
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§ 7 Rösträtt  

 
Medlems rätt att besluta i Förbundets angelägenheter utövas på Förbundsstämman genom till 

kongressen valda ombud. Ombud och antalmedlemsföretag kopplade till respektive ombud utses 

av förbundsstyrelsen distriktsvis. 

 

Valda ombud företräder det antal röster som röstetalsförteckningen anger. 

Röstetalsförteckning upprättas av Förbundets kansli. Det antal röster som ombudet företräder 

motsvarar därvid det antal röster som svarar mot det antal medlemsavgifter som inbetalats av de 

medlemsföretag som ombudet företräder före det årsskifte som närmast föregår kongressen.  

 

Vid röstning under kongressen har varje styrelseledamot en (1) röst vardera. Val av ledamöter och 

suppleanter i styrelsen förrättas med slutna sedlar. Röstsedel upprättas genom valberedningens 

försorg. I övrigt sker omröstning öppet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning medan i 

övriga frågor den mening gäller som biträdes av flertalet röstande. Är antalet lika, har ordföranden 

vid sammanträdet utslagsröst. 

  

Ombud kan lämna fullmakt till person som innehar medlemskap i förbundet. Dock får inget 

ombud inneha mer än två (2) fullmakter. Fullmakt ska vara bevittnad av två (2) personer.  

 

 

§ 8 Avgifter  

 
Medlem erlägger vid inträde i Förbundet en avgift vars storlek bestäms av förbundsstämman eller 

det organ förbundsstämman delegerat beslutanderätten till. 

  
Medlemsavgift med flera obligatoriska avgifter fastställs av förbundsstämman, eller det organ 

förbundsstämman delegerat beslutanderätten till. Styrelsen får fastställa avgift för stödjande 

medlem. 

  

Medlem är skyldig att till Förbundets serviceaktiebolag erlägga avgifter enligt vad som fastställs 

av förbundsstämman, eller det organ förbundsstämman delegerat beslutanderätten till. 

  

Årsavgift till den av Förbundets bildade intresseföreningen för MVR:s medlemsföretag fastställs 

av Förbundsstyrelsen. distriktsförening alternativt till regionförening fastställes av respektive 

förening.  

 

 

§ 9 MVR:s medlemsföretags intresseförening 

 
Medlem erhåller automatiskt medlemskap i en av Förbundsstyrelsen bildad intresseförening för 

MVR.s medlemsföretag.  
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§ 10 Allmänna sammanträden  

 
Förbundsstämma 

 

Ordinarie förbundssammanträde, förbundsstämma, genomförs vart tredje år på tid och plats som 

styrelsen bestämmer. Extra förbundsstämma ska genomföras då förbundsstyrelsen finner sådan 

erforderlig eller när minst en tiondel av det sammanlagda antalet medlemmar skriftligen begär 

detta. Begäran om extra förbundsstämma ska ställas till förbundsstyrelsen. Motiveringen till 

kravet om extra förbundsstämma ska anges i begäran. I kallelse till extra förbundsstämma ska 

anges de ärenden som ska förekomma. Annat ärende får ej avgöras vid sådan förbundsstämma.  

 

 

Kallelse till förbundsstämma ska omfatta dagordning, verksamhetsberättelse med bokslut, 

revisorernas berättelse, valberedningens förslag, motioner med styrelsens kommentarer, styrelsens 

förslag till budget och skriftligen tillställas samtliga medlemmar och berörda ombud per post eller 

e-post minst fem (5) veckor innan Förbundsstämman. Varje medlem har yttranderätt under 

Förbundsstämman, dock ej rösträtt.  

 

Vid förbundsstämman ska följande ärenden behandlas. 

  

1) Val av ordförande och vice ordförande för förbundsstämman 

2) Val av sekreterare  

3) Val av två (2) justeringsmän för protokollet  

4) Val av två (2) rösträknare  

5) Godkännande av röstetalsförteckning  

6) Fråga om förbundsstämman blivit behörigen kallad  

7) Protokoll från närmast föregående förbundsstämma  

8) Styrelsens förvaltnings- och revisionsberättelse  

9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

10) Behandling av ärenden uppförda på dagordningen av styrelsen  

11) Behandling av inkomna motioner  

12) Fastställande av budget för kommande räkenskapsår  

13) Val av ordförande  

14) Val av vice ordförande  

15) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter  

16) Val av två (2) revisorer, varav en (1) auktoriserad, jämte suppleanter  

17) Övriga val  

18) Plats för nästa förbundsstämma  

 

Ärende ej uppfört på dagordningen får inte utan en kvalificerad majoritet, omfattande 90 procent 

av närvarande röstetals samtycke, företas till avgörande vid mötet. Ärenden som omedelbart 

föranleds av förvaltnings- och revisionsberättelsen, eller annars står i omedelbart sammanhang 

med ärende som finns upptaget på föredragningslistan får dock tas upp.  
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Föreningsledarkonferens  

 

Föreningsledarkonferens ska genomföras årligen med undantag de år förbundsstämma infaller. 

  

För att föreningsledarkonferensen ska vara beslutsmässig erfordras att 50 procent av 

medlemskårens röstetal är representerade. Röstlängd enligt § 7 dessa stadgar. 

  

Det åligger styrelsen att upprätta arbetsordning till konferensen samt protokollföra fattade beslut. 

  

Föreningsledarkonferensen äger ej rätt upphäva av förbundsstämman fattade beslut. 

  

§ 11 Motioner  

 
Motioner till Förbundets förbundsstämma, som inlämnats av MVR:s medlemsföretags 

intresseförening eller enskild medlem ska vara Förbundets kansli  tillhanda senast tre (3) månader 

före Förbundsstämma.  

 

§ 12 Protokoll  

 
Protokoll ska föras under förbundsstämman och undertecknas av ordföranden och två 

justeringsmän.  

 

§ 13 Förbundets Servicebolag  

 
Förbundets verksamhet ska bedrivas i ett av Förbundet delägt bolag, Servicebolaget, som ska 

utgöra Förbundets kansli. Bolaget leds av den styrelse som utses av förbundsstyrelsen. Antalet 

styrelseledamöter ska uppgå till tre (3). Vid bolagsstämma företräds ägaren av förbundsstyrelsen. 

I det fall ledamöter i bolagsstyrelsen ingår i Förbundets styrelse äger dessa ej företräda ägarens 

aktier.  

 

§ 14 Förbundsstyrelsen  

 
Valbar som styrelseledamot är varje enskild företrädare för medlemsföretag som iakttagit sina 

förpliktelser mot Förbundet. 

  

Förbundsstyrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande och därutöver fem (5) ledamöter samt 

två (2) suppleanter. Styrelsen ska inom sig utse en andre vice ordförande. Suppleanterna ska vara 

rangordnade från ett till fyra i förhållande till erhållna röster vid senaste förbundsstämma och 

kallas i den ordningen vid förfall av ordinarie ledamot.  

 

Styrelsen väljs av förbundsstämman för en tid av tre (3) år.  
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Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsför då ordföranden och 

därutöver minst tre (3) representanter för styrelsen är närvarande.  

 

Varje ledamot har en röst. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder. 

  

Styrelseledamot som ej uttryckligen till protokollet anmält reservation mot fattade beslut, ska 

anses ha biträtt beslutet.  

 

Av förbundsstämman eller annat organ vald funktionär i förbundet eller vald att representera 

förbundet förlorar omgående sitt uppdrag om dennes medlemskap upphör. 

  

§ 15 Styrelsens åligganden  

 
Vid handhaven av Förbundets angelägenheter åligger det styrelsen särskilt att övervaka 

Förbundets verksamhet och därvid tillse att dess stadgar efterlevs,  

 

1) att verkställa av förbundsstämman fattade beslut,  

2) att förbereda alla ärenden till förbundsstämman,  

3) att låta föra räkenskaper över Förbundets inkomster och utgifter enligt gällande lagar och 

föreskrifter,  

3a) att noggrant granska och kontrollera Förbundets delägda aktiebolags verksamhet. Det åligger 

därvidlag styrelsen att tillse att bolaget följer och tillämpar gällande lagar och föreskrifter samt 

tillämpliga avtal i bolagets verksamhet,  

4) att årligen upprätta budget för Förbundet avseende kommande verksamhetsår,  

5) att årligen avge förvaltningsberättelse,  

6) att utse styrelse/representanter i eventuella andra bolag, föreningar och motsvarande där 

Förbundet har intressen,  

7) att ansvara för chefstjänstemannens befattningsbeskrivning.  

 

§ 16 Tjänstemän/Kanslipersonal  

 
Chefstjänstemannen och all annan personal ska vara anställd av Servicebolaget. 

  

§ 17 Firmateckning  

 
Förbundets firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen därtill utser.  
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§ 18 Valberedning och val  

 
Valberedning  

 

Valberedning ska bestå av ordförande och två (2) ledamöter samt två (2) suppleanter. 

Valberedningen inkallar vid behov suppleant. 

  

Valberedning väljs av förbundsstämman.  

 

MVR:s medlemsföretags intresseförening samt en enskild medlem har rätt att till valberedningen 

lämna förslag på kandidater till ny valberedning. Inkomna förslag ska föreläggas 

förbundsstämman varefter omröstning sker. 

  

Valberedningen tillsätts för en stämmoperiod. 

 

Skriftlig instruktion för valberedningens arbete framgår av bilaga 1 till dessa stadgar. 

  

Allmänna val  

 

Valbar under förbundsstämman är endast den som antingen återfinns i valberedningens förslag 

eller på särskild av valberedningen upprättad lista. Ytterligare nominering får ej äga rum under 

pågående förbundsstämma, om inte förbundsstämman med minst två tredjedelar av de avgivna 

rösterna så påfordrar. 

  

Omröstningen ska vara sluten. Härvid ska användas valsedel, upptagande minst det antal namn 

som valet avser. På valsedel äger stämmoombud stryka namn men icke införa ytterligare kandidat. 

Skulle så ske förklaras valsedeln ogiltig. 

  

§ 19 Räkenskaper och revision  

 
Förbundets räkenskaper, som omfattar tiden 1 januari-31 december ska senast den 30 mars 

nästföljande år behandlas av bolagsstämman.  

 

§ 20 Förbundets emblem  

 
Förbundets emblem ska bestå av ett kugghjul eller kugghjulsliknande symbol samt bokstäverna 

MVR. 

  

Emblemet, som ska vara registrerat hos Patent- och Registreringsverket, får ej förvanskas eller 

användas vid otillbörlig marknadsföring. 

  

MVR:s medlemsföretags intresseförening eller enskild medlem får nyttja emblemet inom  MVR:s 

medlemsföretags intresseförening eller medlemsföretagets verksamhet. 

  

 

Denna rätt för MVR:s medlemsföretags intresseförening eller enskild medlem att utnyttja 

Förbundets emblem upphör med omedelbar verkan vid nedläggelse av verksamhet eller utträde ur 

Förbundet. 
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§ 21 Förbundets tidning  

 
Förbundets tidning, som hos berörd myndighet inregistrerats ska belysa aktuella frågor inom 

branschen. Tidningen ska skickas till medlemmarna utan extra kostnad med minst ett (1) exemplar 

per utgivningsställe. I första hand ska Förbundet chefstjänsteman vara utgivare för tidningen.  

 

§ 22 Stadgeändring  

 
För ändring av Förbundets stadgar erfordras att beslut fattas på förbundsstämman  med minst två 

tredjedels majoritet av de avgivna rösterna.  

 

§ 23 Förbundets upplösning  

 
Beslut om förbundets upplösning ska behandlas av två på varandra följande stämmor, som ska 

genomföras med minst en månads mellanrum, varav minst en ska vara ordinarie. Vid respektive 

förbundsstämma fordras att minst 90 procent av de avgivna rösterna biträder förslaget. Har beslut 

om upplösning fattats åligger det förbundsstämman att även besluta om hur Förbundets tillgångar 

ska förvaltas.  

 

§ 24 Tvister  

 
Tvist mellan Förbundet och medlem avgörs av skiljemän enligt gällande lag om skiljemän. Kan 

enighet inte uppnås om tredje skiljeman ska dock denne utses enligt reglerna för Stockholms 

Handelskammares Skiljedomsinstitut.  

 

Vad i denna paragraf sagts hindrar dock icke Förbundet att vid allmän domstol av medlem utkräva 

förfallna avgifter.  
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Bilaga 1  

 

Instruktion för Valberedning  

 
Valberedningens ordförande ska senast sex (6) månader före förbundsstämman göra förfrågningar 

hos sittande styrelseledamöter och suppleanter om dessa är beredda att acceptera omval. Det 

åligger valberedningens sammankallande att förvissa sig om att föreslagna kandidater till olika 

poster blir tillfrågade om de är villiga att kandidera.  

 

Valberedningens ordförande ska senast fyra (4) månader före förbundsstämman inhämta förslag 

till nominering av styrelseledamöter och förtroendevald revisor samt suppleanter till dessa. 

  

Valberedningens ledamöter ska om de så önskar få tillgång till styrelse och AU-protokoll förda 

under stämmoperioden. 

  

Valberedningens ledamöter ska, om de finner detta önskvärt, äga rätt att deltaga vid styrelsens 

sammanträden för att härigenom bilda sig en mer konkret uppfattning om de sittande ledamöterna.  

 

Valberedningen ska avlämna en skriftlig presentation över såväl ordinarie styrelseledamöter, 

förtroendevald revisor som suppleanter samt även personer uppförda på så kallad ”särskild lista”, 

vilken upptar namn som av valberedningen varken föreslagits till ordinarie ledamot eller 

suppleantplats. 

  

Den eller de föreningar som inkommit med ovan angivna förslag ska vid presentationen också 

angivas. Den nominerande föreningen/medlemmen ska till valberedningen lämna utförlig 

presentation över den nominerade.  

 

Valberedningen ska minst tio (10) veckor före förbundsstämman avge sitt förslag till styrelse, 

suppleanter, ordförande, vice ordförande och förtroendevald revisor samt revisorsuppleant. 

  

Valberedningens arbete är konfidentiellt fram till dess förslagen presenteras enligt ovan. 

  

Valberedningen ska tillse att förtryckta valsedlar finns tillgängliga för de val de avser, 

innehållande valberedningens förslag och på särskild lista förekommande namn. 

  

Valberedningens sammankallande ska vid förbundsstämman presentera valberedningens 

förslag. 

 


