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Swedish Rental Association
STADGAR
för
Swedish Rental Association
antagna på stämma den 11 mars 2003 samt
på extrastämma den 28 april 2003,
ändrade avseende 4§, 9§, 10§ och 12§ på stämma 3 april 2008 samt på extrastämma
den 5 maj 2008,
ändrade avseende 11§ på stämma 25 mars 2010 samt på extrastämma den 19 maj
2010,
ändrade avseende 1§ och 11§ på stämma 9 mars 2011 samt på extrastämma den 20
maj 2011,
ändrade avseende 1§, 3§, 4§ och 6§ på stämma den 13 mars 2013 samt på
extrastämma den 17 juni 2013.

§ 1 ÄNDAMÅL
Swedish Rental Association har till ändamål
att
såsom branschorganisation samla företag eller företag med avdelning inom
rentalsektorn som tillhandahåller resurser, service och tjänster till marknaden
att
främja etik och moral inom branschen
att
i frågor av gemensamt intresse ta initiativ till och ge stöd åt utveckling, utbildning och
rationalisering samt sprida information om och genom sitt servicebolag utöva
konsulterande verksamhet i sådana och andra gemensamma frågor, i den omfattning
föreningens organ beslutar,
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att
verka för spridning av och kännedom om gällande miljö‐ och säkerhetsföreskrifter,
normer och övriga bestämmelser och för kontroll av efterlevnaden av dessa.
att
i övrigt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och företräda dem inför
myndigheter, institutioner och organisationer.

§ 2 SÄTE
Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 MEDLEMSKAP
Medlemskap i föreningen kan vinnas av företag eller företag med avdelning inom
rentalsektorn som tillhandahåller resurser, service och tjänster till marknaden.
Medlemskapet förutsätter att alla maskinägande inom ett företag eller en koncern
omfattas av medlemskapet. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen och prövas
av styrelsen. Vid inval av ny medlem erfordras 2/3 majoritet av styrelsens sammanlagda
röstetal.
Medlem, som trots anmaning underlåter att erlägga förfallna avgifter, kan av styrelsen
uteslutas ur föreningen. Medlem, som i övrigt underlåter att följa inom föreningen
gällande föreskrifter eller motverkar föreningens ändamål, kan av stämman uteslutas ur
föreningen.
Företag eller annan organisation som av formella skäl ej kan vara aktiv medlem i
Swedish Rental Association kan erhålla status som partner. Styrelsen beslutar om
sådant medlemskap. Partner har samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie
medlem, dock får han ingen röst.

§ 4 AVGIFTER
Avgiften till föreningen utgörs av en årsavgift. Avgiftens storlek beslutas av ordinarie
stämma, som även äger besluta om viss maximering och minimering av årsavgifterna.
För täckande av kostnader för de tjänster medlemmarna erhåller av föreningens
servicebolag görs särskild debitering enligt grunder, som årsmötet äger besluta om.
Nytillträdande medlem erlägger för inträdesåret avgift fr o m kvartalet efter det under
vilket inträde vunnits.
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Före april månads utgång varje år skall medlem till föreningen insända uppgifter till
grund för den rörliga avgiften.
Inkommer icke dylik uppgift, äger styrelsen uppskatta debiteringsgrunden.
Medlem är skyldig att erlägga ersättning enligt de normer som fastställes av ordinarie
stämma.
Avgifter och annan ersättning till föreningen skall erläggas senast en månad efter
fakturadatum.
Partner erlägger den av stämman beslutade serviceavgiften för partners.

§ 5 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH MANDATTIDER
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som i alla avseenden företräder
föreningen där ej stadgar eller stämma annorlunda föreskriver.
Styrelsen består av ordförande, som tillika är föreningens ordförande, samt minst fyra
och högst sex ledamöter med minst två och högst tre suppleanter.
Val sker på föreningens ordinarie stämma. Ordförande väljes för tiden tills nästa
ordinarie stämma hållits. Övriga styrelseledamöter väljes för en två‐årsperiod med
möjlighet till omval för ytterligare en två‐årsperiod. Omval kan sedan i regel ske först
efter ytterligare ett år. Styrelsen väljer inom sig sina olika funktionärer och upprättar
instruktion för dessa. Personlig suppleant kan av styrelsen utses till samtliga ordinarie
ledamöter.
Vid behov av ändring av styrelserepresentant inom mandatperioden skall detta ske
skriftligen från huvudman.
Styrelsen är beslutmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika
röstetal i samband med röstning äger ordförande utslagsröst.
Suppleanter i styrelsen skall underrättas om styrelsesammanträden och äger rätt att
delta i dessa men icke rösta i beslutsfrågor.

§ 6 STYRELSENS UPPGIFTER
Vid handhavandet av föreningens angelägenheter åligger det styrelsen särskilt:
att
främja föreningens ändamål, pröva förslag, om i sådant avseende framställes, samt
under gemensamt ansvar förvalta föreningens medel;
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att
då detta av stadgarna föranledes eller styrelsens eljest finner omständigheterna det
påkalla, sammankalla föreningen till stämma på ort, som med hänsyn till föreliggande
frågor anses lämplig;
att
uppdra åt utomstående person, organisation eller företag att ombesörja förvaltningen
av föreningens ekonomiska angelägenheter mot särskild ersättning,
att
till ordinarie stämma avgiva förvaltningsberättelse med balansräkning och
resultaträkning samt förslag till budget;
att
till stämma avgiva utlåtande i ärende, som därå skall förekomma till behandling;
att
pröva frågan rörande medlemskap i föreningen;
att
tillse, att dessa stadgar noggrant efterleves.

§ 7 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, antingen på dennes initiativ eller
om så påfordras av minst tre styrelseledamöter.

§ 8 ARBETSUTSKOTT
Styrelsen kan utse arbetsutskott liksom utskott för särskilda ärenden varvid i sådant
utskott även kan ingå utanför föreningen stående expertis.
Styrelsen äger bemyndiga enskild styrelseledamot eller annan att teckna föreningens
firma.

§ 9 VALNÄMND
Stämman skall årligen utse en valnämnd med uppgift att förbereda de val som skall
företagas av stämman. Valnämnden skall bestå av minst tre ledamöter varav styrelsen
utser en sammankallande. Ledamot får tillhöra valnämnden i högst tre år i följd. För
valnämnden skall finnas särskilda av stämman fastställd instruktion.
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§ 10 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Föreningens räkenskaper avslutas för varje kalenderår.
För granskning av räkenskaperna utses på ordinarie stämma två revisorer jämte två
suppleanter för dem.
Förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkning skall överlämnas till
revisorerna före den 1 mars.
Revisorerna skall i god tid till styrelsen avlämna till ordinarie stämma ställd berättelse
samt därvid tillika yttra sig över det sätt, varpå styrelsen uppfyllt sina åligganden.
Förvaltnings‐ och revisionsberättelserna skall i god tid, om möjligt senast två veckor före
stämman tillsändas samtliga medlemmar i föreningen.

§ 11 STÄMMA
Ordinarie stämma hålles årligen senast under maj månad. Extra stämma hålles när
styrelsen eller revisorerna finner så bör ske eller detta skriftligen påfordras av minst
hälften av medlemsföretagen.
Kallelse till ordinarie stämma skall ske senast två veckor före stämma. Kallelse till extra
stämma skall ske senast en vecka före stämman. I kallelse eller särskilt meddelande
inom i detta stycke angiven tid skall anges de ärenden som skall förekomma vid
stämman.
Medlem som önskar att särskild fråga skall företas till avgörande vid ordinarie stämma,
skall inge skriftlig framställning härom till styrelsen senast två veckor före stämman.
Vid ordinarie stämma skall förekomma
1.
2.
3.
4.
5.

Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Justering av röstlängd
Fråga huruvida stämman blivit stadgeenligt sammankallad
Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Styrelsens förvaltningsberättelse med resultaträkning, revisorernas berättelse samt
fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter samt ersättning till revisorerna
8. Ärenden som styrelsen eller föreningens medlem hänskjutit till stämman
9. Budget och avgifter
10. Val av styrelse
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
12. Val av valnämnd
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§ 12 RÖSTRÄTT
Vid stämman äger varje medlem rösträtt enligt följande skala med röstetal beräknat på
medlemsavgifter erlagda året före det år då stämman hålles. Rösträtten är dock
maximerad till högst fyra röster per medlemsföretag eller koncern.
Avgifter
(kr)
‐15 000
‐50 000

Röster
(antal)
1
2

‐200 000

3

200 001‐

4

Medlem som underlåtit att erlägga förfallen avgift äger ej rösträtt vid stämman. Vid lika
röstetal äger ordföranden utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker genom
lottning. Omröstning sker öppet, såvida ej sluten omröstning begärts.

§ 13 PROTOKOLL
Vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträden samt vid stämmor föres protokoll.
Styrelsen och arbetsutskottets protokoll skall snarast möjligt tillställas
styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
Protokoll vid stämma skall utsändas till föreningens medlemmar senast inom en månad.
Envar som deltagit i ärendes avgörande anses ha biträtt det i protokollet antecknade
beslutet, för såvitt han ej låtit där anteckna avvikande mening.

§ 14 UTTRÄDE
Utträde ur föreningen sker vid årsskifte efter föregående skriftlig uppsägning minst tre
månader före årsskiftet. Vid medlems avgång ur föreningen äger han eller hans
rättsinnehavare rätt att utfå vid inträdet inbetald deposition med avdrag för eventuellt
förfallna avgifter men i övrigt icke någon del av föreningens tillgångar eller inbetalda
avgifter eller återfå de avgifter eller bidrag vilka han inbetalt till föreningen eller dess
konsultbolag.

§ 15 STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande stämmor med
minst en månads mellanrum. Den första av dessa stämmor skall vara ordinarie. Vid sista
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stämman för sådant ärendes behandling skall beslutet för att vara gällande fattas med
minst 4/5 majoritet.

§ 16 UPPLÖSNING
För beslut om föreningens upplösning erfordras minst 4/5 majoritet vid två på varandra
följande stämmor med minst en månads mellanrum. Den först av dessa skall vara
ordinarie. I samband med sådant beslut skall också beslutas hur med föreningens
tillgångar skall förfaras.
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