Stadgar för Föreningen Byggande Arkitekter
Antagna av ordinarie stämma den 29 november 2017

1. Syfte
Föreningen Byggande Arkitekter är en intresseorganisation för arkitektföretag som har tagit, eller
strävar efter att ta, byggherreroll. Föreningen ska, genom sin verksamhet, tillvarata medlemsföretagens intressen i byggherrerollen. Föreningen verkar också för att arkitektföretagen i större
utsträckning tar byggherrerollen. Föreningen Byggande Arkitekter ska sprida information om och
marknadsföra arkitektföretaget som byggherre.

2. Verksamhet
Föreningen Byggande Arkitekter är ett forum för utbyte av erfarenheter och kunskapsuppbyggnad.
Föreningen ska samla in och dokumentera kunskaper och erfarenheter av att utveckla och
genomföra projekt i egen regi. Föreningens medlemmar ska vara inställda på att dela med sig av
kunskap och erfarenheter och därmed ge sitt bidrag till gemensam kunskapsuppbyggnad
Sådant kunskaps- och erfarenhetsutbyte ska underlätta för de i föreningen ingående företagen att
utveckla sina positioner på marknaden och ta nya roller i byggprocessen.
Föreningen Byggande Arkitekter ska initiera utbildningsinsatser som är ägnade att stärka
arkitektföretagen i byggherrerollen.
Föreningens verksamhetsperiod är två kalenderår. Kalenderåret är räkenskapsår.

3. Medlemskap
Föreningen Byggande Arkitekter består av arkitektföretag som självständigt eller i partnerskap med
andra företag har genomfört, eller genomför, byggprojekt i egen regi.
Medlemskap i föreningen kan vinnas av arkitektföretag som har genomfört, genomför eller söker
genomföra sådana projekt.
Föreningens styrelse beviljar medlemskap.

Medlemskap gäller för den tid årsavgift erlagts till föreningen.
Medlem som inte fullgör sina åtaganden i enlighet med dessa stadgar kan uteslutas. Beslut om
uteslutning fattas vid ordinarie eller extra föreningsstämma. För beslut om uteslutning erfordras att
minst tre fjärdelar av de närvarande vid sådan stämma röstar för uteslutning.

4. Ordinarie medlemskap
Arkitektföretag som har genomfört eller genomför byggprojekt i egen regi, självständigt eller i
partnerskap med annan, beviljas ordinarie medlemskap.

5. Adjungerat medlemskap
Föreningen Byggande Arkitekter ska erbjuda arkitektföretag med ambition att genomföra projekt i
egen regi men som ännu inte genomfört sådana projekt att få del av och medverka i det arbete som
bedrivs inom föreningen genom ett adjungerat medlemskap.
Verksamheten inom Föreningen Byggande Arkitekter ska präglas av öppenhet och arkitektföretag
som ännu inte tagit rollen som Byggande Arkitekt ska därmed, som adjungerade medlemmar, kunna
delta i de möten som ordnas, de utbildningssatsningar som initieras samt få del av informationen
inom Föreningen Byggande Arkitekter.
Adjungerad medlem har inte beslutsrätt i Föreningen Byggande Arkitekter. och får inte använda
föreningens varumärke. När förutsättningar för fullvärdigt medlemskap föreligger kan adjungerat
medlemskap övergå i fullt medlemskap i Föreningen Byggande Arkitekter.

6. Varumärke
Medlemsföretag, som är ordinarie medlem, äger rätt att använda varumärket Byggande Arkitekter.

7. Föreningsstämma
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman.
Ordinarie föreningsstämma hålls vartannat år före utgången av november månad.
Styrelsen kallar de ordinarie medlemmarna till ordinarie föreningsstämma.
Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska vara medlemmarna tillhanda senast sex veckor före
stämman. Av kallelsen ska framgå vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Medlem som

önskar ta upp ärende till behandling på stämman ska till styrelsen anmäla sådant ärende senast fyra
veckor före stämman.
Beslut på ordinarie föreningsstämma fattas med enkel majoritet.
Följande ärenden ska behandlas på ordinarie föreningsstämma:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stämmans stadgeenliga utlysande
Godkännande av årsredovisning
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om verksamhetsprogram för kommande två kalenderår
Beslut om medlemsavgift och serviceavgift samt budget för kommande två kalenderår
Val av styrelse och ordförande för kommande två kalenderår.
Val av verksamhetsrevisor för kommande två verksamhetsår
Val av valberedning

Extra föreningsstämma kan inkallas av styrelsen eller minst hälften av antalet ordinarie medlemmar i
föreningen. Kallelse till extra föreningsstämma sker på samma sätt som vid kallelse till ordinarie
föreningsstämma. Beslut på extra föreningsstämma fattas med enkel majoritet.
Rösträtt på föreningsstämma har ordinarie medlem som erlagt årsavgift inom stipulerad tid.
Adjungerad medlem har närvarorätt på stämman, dock utan förslags- och rösträtt.

8. Styrelse
Styrelsen består av ordförande, två ytterligare ordinarie ledamöter samt en suppleant.
Styrelsen väljs för en period av två kalenderår.

9. Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras vid ordinarie föreningsstämma varvid erfordras att minst tre fjärdedelar av
närvarande medlemmar vid stämman röstar för stadgeändring.

10.Upplösning
Föreningen upplöses om minst tre fjärdedelar av närvarande ordinarie medlemmar vid ordinarie
föreningsstämma röstar för föreningens upplösning. Vid upplösning fördelas föreningens
ekonomiska medel lika mellan föreningens medlemmar.

