Föreningen Svenska Trävaruskiljemän
Swedish Timber Arbitrators Association
STADGAR,
antagna vid föreningens bildande 1989.
1. Ändamål.
Föreningen skall vara ett forum för branschens skiljemän, där man i kollegial samvaro främst
skall verka för medlemmarnas förkovran och för tillvaratagandet av gemensamma intressen.
2. Medlemskap.
Efter skriftlig ansökan - tillstyrkt av två faddrar – kan styrelsen till medlem antaga för
skiljemannauppdrag lämpad person med omvittnad god kännedom om trävarubranschen, dess
standardkontrakt och sedvänjor. Fadder skall vara medlem av föreningen i minst två år och
skall känna den sökande väl. Ny medlem skall följa av föreningen anordnade seminarier och
sorteringskurser samt efterkomma faddrarnas råd och anvisningar för att uppnå ökade
kunskaper och erfarenheter inom skiljedomsområdet.
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till ordföranden senast 31
december, i annat fall betraktas han som medlem under nästkommande år.
Medlem som icke i den ordning föreningens stadgar föreskriver erlagt stadgad årsavgift kan
av styrelsen uteslutas.
3. Styrelse.
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och minst 2
ledamöter jämte minst 2 suppleanter.
Styrelsen utser inom sig en sekreterare, som tillika är kassör.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller sekreterare och är beslutsmässig när
minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.
Föreningens firma, som är ”Föreningen Svenska Trävaruskiljemän” tecknas, förutom av
styrelsen, av den eller de som styrelsen inom sig eller utom sig härtill utser.
4. Möte.
Ordinarie årsmöte hålls före maj månads utgång. Kallelse utfärdas senast 14 dagar före mötet.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

5. Avgift.
För bestridande av de med föreningens verksamhet förenade kostnaderna ävensom andra på
föreningsmöte beslutade utgifter är medlem skyldig att årligen erlägga en på allmänt möte
bestämd avgift.
6. Rösträtt.
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallen medlemsavgift. Rösträtt får ej utövas med
fullmakt.
7. Ordinarie årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fråga om mötets behöriga utlysande.
Val av a) ordförande och b) sekreterare vid mötet.
Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
Styrelsens berättelse.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
Val av
a) Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
b) Övriga styrelseledamöter för en tid av ett år.
c) Suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
d) En revisor jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens
ledamöter icke deltaga.

Förslag som väckts av styrelsen eller förslag som lämnats till styrelsen av röstberättigad
medlem måste vara inlämnade minst 10 dagar före mötet. (Förslag om stadgeändring eller
upplösning av föreningen lämnas minst 30 dagar före mötet.)
8. Revision.
Det åligger revisorn att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistflutna
räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 3 dagar före
ordinarie årsmöte.
9. Stadgefrågor.
Förslag om ändring av dessa stadgar eller förslag om föreningens upplösning får endast
upptagas till avgörande vid ordinarie årsmöte. För godkännande av dylika förslag fordras
beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

