
STADGAR 
för 

Föreningen för Industriell Elteknik 

Fastställda vid årsmötet 1960-05-24. 

Ändrade enligt årsmötesbeslut 1973-05-07, 1974-05-14, 2001-04-24 och 2003-12-10 

 
§ 1 Föreningens uppgift 

Föreningen har till uppgift att verka för samarbete mellan företag och tekniker, direkt eller indirekt 
aktiva inom den industriella eltekniken, d v s elkraftteknik och tillämpad elektronik, för att främja 
den tekniska utvecklingen i fråga om elenergins utnyttjande inom industrianläggningar, dess 
anskaffning, distribution, omformning och styrning.  
 
Detta syfte vill föreningen förverkliga genom  
1. att sprida kännedom om utvecklingen inom den industriella eltekniken medelst anordnande  
    av föredrag, diskussioner, studiebesök etc. 
2. att medelst kommitté- och utredningsarbete bidraga till lösningen av aktuella problem  
3. att samordna uppgifter i frågor, som är av gemensamt intresse vid den industriella   
    elteknikens tillämpning, innefattande standardisering och sådana frågor som exempelvis  
    personalutbildning och säkerhetsföreskrifter 
4. att förmedla kontakter med in- och utländska organisationer, institutioner och företag, för  
    att främja föreningens verksamhet 
5. att i övrigt på lämpligt sätt, exempelvis medelst framställningar till myndigheter och  
    remissvar eller medelst rådgivning i frågor av särskild betydelse, tillvarataga  
    medlemmarnas intressen inom ramen för föreningens arbetsområde.  
 

§ 2 Medlemskap 
Medlem kan vara företagsmedlem, personlig medlem eller hedersmedlem. 
Till företagsmedlem kan antagas  
företag som använder, tillverkar eller säljer industriella elanläggningar och utrustningar för dessa,  
företag som bedriver konsulterande verksamhet med inriktning på den industriella eltekniken.  
 
Till personlig medlem kan antagas  
person som är anställd vid företag som är företagsmedlem enligt ovan och som där huvudsakligen 
omhänderhar kvalificerade tekniska uppgifter med inriktning på den industriella eltekniken,  
person som inom offentlig institution, undervisningsanstalt ed är verksam som lärare, forskare eller 
ledande tekniker med anknytning till den industriella elteknikens ämnesområde,  
person som utan att motsvara villkoren enligt ovan, genom sitt medlemskap kan främja föreningens 
intressen.  
 
Medlem skall antagas resp. kallas av styrelsen. Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig.  
 
Hedersmedlem väljes av föreningen vid årsmöte eller förslag av styrelsen.  
 

§ 3 Medlemsavgifter 
Avgifterna utgöres av inträdesavgift och årsavgift.  
Avgifternas storlek fastställes av årsmötet på förslag av styrelsen.  
Styrelsen äger rätt att för vinnande av medlem, som kan väntas i hög grad gagna föreningens 
verksamhet, i undantagsfall helt eller delvis befria medlem från inträdesavgift och årsavgift.  
Hedersmedlem är befriad från avgifter.  
 



§ 4 Utträde ur föreningen 
Önskar medlem utträda ur föreningen skall skriftlig anmälan härom göras till styrelsen minst tre  
månader före årets slut. Utträde kan endast ske vid årsskifte. Medlem kan av styrelsen omedelbart 
uteslutas ur föreningen, om han underlåter att erlägga stadgad avgift, sedan han vid två tillfällen 
blivit skriftligen anmodad härtill.  
Medlem kan eljest uteslutas genom beslut vid föreningsmöte. Sådant beslut må fattas endast efter 
motiverad framställning av styrelsen. 
 
 

§ 5 Styrelse och revisorer 
Styrelsen består av:  

1. föreningens ordförande som även skall vara ordförande i styrelsen.  
 

2. Minst fem och max nio ledamöter inklusive ordföranden. Minst två tredjedelar av det totala 
antalet styrelseledamöter skall vara företrädare för användarintressen och på ett så 
allsidigt sätt som möjligt representera olika grenar av den industriella tekniken. 

 
3. Sex suppleanter, valda efter samma principer som gäller för de ordinarie ledamöterna med 

den skillnaden att målsättningen skall vara att två tredjedelar av det totala antalet 
styrelsesuppleanter skall vara företrädare för användarintressen. 

 

Suppleant skall kallas till deltagande i styrelsens samtliga sammanträden men äger rösträtt endast 
när han inträder såsom ersättare för ordinarie ledamot. Närvarande suppleanter inträder för 
frånvarande ordinarie ledamöter i den turordning, enligt vilken suppleanterna utsetts vid valet.  
 
Revisorerna skall vara två jämte två suppleanter.  
 

§ 6 Styrelsens åligganden 
Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, har  
att handhava föreningens ekonomi och andra angelägenheter, 
att själv eller genom ombud företräda föreningen, 
att tillsätta kommitteer och specialutskott,  
att förbereda de ärenden, som skall behandlas på föreningsmöten samt 
att verkställa på föreningsmöten fattade beslut.  
 
Styrelsen utser årligen inom sig vice ordförande och arbetsutskott.  
 
Arbetsutskottet består av ordförande och två ledamöter och äger behandla ärenden av sådant slag,  
som styrelsen överlämnar till arbetsutskottets avgörande. 
 
Styrelsen äger att till sekreterare och kassaförvaltare antaga lämpliga personer, vilka icke behöver 
vara ledamöter av styrelsen.  
 
Föreningens firma tecknas av ordföranden och vice ordföranden i förening, med angivande av de 
tecknandes funktion i föreningen.  
 
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, såvitt möjligt minst en gång varje kvartal.  
 
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger tjänstgörande ordförande 
utslagsröst. För att beslut skall vara giltigt fordras att antalet närvarande ledamöter uppgår till minst 
sex, vilka minst fyra ordinarie. 
 
Styrelsens arvode bestäms på årsmötet.  
 
Styrelsens ledamöter äger rätt att närvara på alla möten utan att erlägga avgift för dessa om 
ledamot så begär.  
 
Över styrelsens sammanträden skall föras protokoll.  



 
§ 7 Bokföring och revision 

Räkenskaperna avslutas per kalenderår.  
 
För granskning av årets räkenskaper och förvaltning skall böckerna och styrelsens årsberättelse 
jämte förda protokoll ställas till revisorernas förfogande senast 1 mars. Revisorernas berättelse, 
med uttryckligt till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren, skall till 
styrelsen avlämnas senast två veckor före årsmötet eller senast 15 mars.  
 
Avskrift av styrelse- och revisionsberättelser skall tillställas medlemmarna i god tid före årsmötet.  
 

§ 8 Valnämnd 
Till förberedande av val skall utses en valnämnd.  
 
Valnämnden skall bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter. Minst två och högst tre av 
valnämndens ledamöter skall tidigare ha varit ledamöter av föreningens styrelse.  
 
Ordförande och övriga ledamöter utses av föreningen vid årsmöte för tiden till och med nästa 
ordinarie årsmöte. Ledamot får kvarstå i valnämnd högst fyra år i följd.  
 
Valnämnden har till uppgift att förbereda val av samtliga funktionärer som skall utses av 
föreningen.  
 

§ 9 Möten 
Föreningen skall sammanträda till årsmöte varje år någon gång under tiden 1 april-30 juni på tid 
och plats, som styrelsen bestämmer.  
 
Föreningen skall sammanträda till annat föreningsmöte, då styrelsen därtill särskilt kallat eller då 
minst femtio föreningsmedlemmar begärt sådant möte för uppgivet ändamål.  
 
Kallelse till årsmöte och annat föreningsmöte skall utfärdas av styrelsen genom meddelande till 
samtliga medlemmar under till föreningen senast skriftligen uppgiven adress, minst fjorton dagar 
före mötesdagen. Kallelse skall åtföljas av föredragningslista. Eventuellt förslag till ändring av 
stadgarna skall härvid i detalj återgivas i föredragningslistan.  
 
Ärende, som ej varit upptaget på föredragningslista, utsänd i samband med kallelse, må företagas 
till avgörande endast om det föranledes av eller står i direkt samband med annat å mötet 
förekommande ärende. Förslag till ärende, som skall behandlas på årsmötet, skall senast den 1 
mars vara styrelsen tillhanda.  
 
På årsmötet - som skall öppnas av föreningens ordförande eller vid förfall för  
honom av styrelsens vice ordförande - skall följande ärenden förekomma:  
1. val av två personer att vara rösträknare och att jämte mötets ordförande justera mötets 

protokoll 
2. val av ordförande och vice ordförande för mötet 
3. styrelsens årsberättelse  
4. revisorernas berättelse  
5. fastställande av balansräkning  
6. fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen  
7. eventuellt förslag till stadgeändring  
8. val av ordförande i föreningen för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte  
9. val av styrelseledamöter på två år och suppleanter för ett år. Halva antalet styrelseledamöter 

väljes varje år 
10. val av revisorer och revisorssuppleanter  
11. val av ordförande och övriga ledamöter i valnämnden  
12. fastställande av budget för kommande verksamhetsår och bestämmande av års- och 

inträdesavgifternas storlek 
13. bestämmande av arvode för styrelsen  
14. övriga ärenden enligt föredragningslista  



Företagsmedlem får vid föreningens möten representeras av högst två personer utöver personliga 
medlemmar.  
 
Över förhandlingarna vid årsmötet skall föras protokoll.  
 
Referat av förhandlingarna skall genom styrelsens försorg på lämpligt sätt bringas till 
medlemmarnas kännedom.  
 

§ 10 Rösträtt 
Votering vid föreningsmöte sker öppet; dock skall sluten votering äga rum, om någon det begär.  
 
I öppen votering äger medlemmar rösträtt, var och en med en röst.  
 
Vid sluten votering äger närvarande medlemmar rösträtt, varvid företagsmedlem äger två röster 
och personlig medlem en röst. Företagsmedlem skall i samband med anmälan och deltagande i 
möte uppge namnet på den person som har fullmakt att rösta för medlemmen.  
 
Beslut fattas med enkel röstövervikt, där ej annat bestämmes i dessa stadgar.  
 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid sluten votering, då lottning skall verkställas.  
 
Röstning med fullmakt eller genom ställföreträdare på annat sätt än som ovan angivits för 
företagsmedlem är icke tillåten.  
 

§ 11 Stadgeändring eller upplösning 
Förslag från annan än styrelsen om ändring av föreningens stadgar eller om dess upplösning 
inlämnas skriftligt till styrelsen, som har att jämte eget utlåtande framlägga ärendet senast vid 
närmast följande årsmöte.  
 
Stadgeändring av föreningens stadgar kan ske endast om beslutet därom fattas med två 
tredjedelar av röstetalet vid årsmötet. Upplösning av föreningen kan ske endast om beslutet därom 
fattas med två tredjedelar av röstetalet vid vardera av två årsmöten i följd; dock må föreningen icke 
upplösas, om minst femtio medlemmar röstat däremot.  
 
Vid beslut om föreningens upplösning skall samtidigt beslutas om disposition av föreningens 
tillgångar.  
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