Svenska Gruppen inom
CIB/IABSE/RILEM

Stadgar för Svenska Gruppen inom CIB, IASBE och RILEM
CIB

CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction)

IABSE

International Association for Bridge and Structural Engineering

RILEM

International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems
and Structures

§1

Övergripande mål

CIB är en internationell organisation med följande mål:
-

Att verka för internationellt samarbete inom forskning, utveckling och informationsutbyte
avseende byggande och den byggda miljön, vad avser såväl teknik, ekonomi, organisation som
miljöfrågor och andra aspekter, under alla faser av planering, projektering, byggande,
förvaltning och omhändertagande av den byggda miljön.

IABSE är en internationell förening med följande mål:
-

Att, genom internationellt utbyte av kunskap och erfarenhet, medverka till samarbete och
kunskapsuppbyggnad bland dem som intresserar sig för byggkonstruktion och angränsande
kunskapsområden
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-

Att, med hänsyn till samhällets behov, uppmuntra byggingenjörers medvetenhet och
ansvarstagande
Att identifiera behov av forskning och utveckling och uppmuntra åtgärder för framåtskridande
inom byggbranschen
Att förbättra och utveckla samarbete med andra organisationer som har liknande mål.

RILEM är en internationell förening med följande mål:
-

§2

Att stödja utvecklingen av byggteknik som ger uthållig tillväxt, säkra konstruktioner samt
eftersträvad funktion till låg kostnad för slutkonsumenterna
Att öka kunskaper om byggnadsmaterial, system och byggnadsverk och stimulera förmedling
och användning av denna kunskap i hela världen.
Svenska gruppen inom CIB, IABSE och RILEM

Den svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM är en ideell förening och utgöras av de juridiska
personer med säte i Sverige och enskilda personer med bostad i Sverige, som är medlemmar i CIB,
IABSE och/eller RILEM.
§3

Medlemskap

Medlem ansluts till föreningen i samband med att medlemskap blir beviljat i CIB, IASBE eller
RILEM.
Medlem har rätt att efter skriftlig anmälan utgå ur föreningen Svenska Gruppen inom
CIB/IABSE/RILEM.
Om medlemskap upphör i CIB, IABSE resp. RILEM genom eget utträde eller uteslutning, upphör
medlemskapet i Svenska gruppen inom CIB/IABSE.
§4

Föreningens ändamål

Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM ansluter sig till mål enligt §1 och har följande uppgifter:
-

Att erbjuda medlemmarna ny kunskap och aktuell information som medverkar till att höja
deras professionella kompetens
Att stödja CIB/IABSE/RILEMs verksamhet och medverka till att dess/deras mål förverkligas
på nationell nivå
Att verka för fler svenska medlemmar i CIB/IABSE/RILEM
Att stimulera och medverka till att medlemmar i föreningen deltar aktivt i
CIB/IABSE/RILEMs verksamhet
Att föreslå internationella konferenser att anordnas i Sverige
Att stödja genomförandet av CIB/IABSE/RILEMs konferenser i Sverige
Att inom föreningen på nationell nivå förmedla internationella kontakter
Att samverka med andra organisationer och föreningar med likartade mål.
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§5

Föreningens verksamhetsår

Verksamhetår och räkenskapsår är kalenderår.
§6

Enskilda medlemmars inflytande

Medlem har rätt att inkomma med motioner och få dessa behandlade vid årsmöte med Svenska
Nationalkommittén inom CIB/IABSE/RILEM (Fullmäktige). Motioner skall meddelas skriftligt och
skall ha inkommit till styrelsen senast två månader före ordinarie årsmöte. Medlem som har inkommit
med motion har även rätt att närvara vid årsmötet och kan av styrelsen beredas tillfälle att yttra sig när
frågan behandlas. Medlem som är juridisk person företräds i dessa fall av en utsedd representant.
Motioner kan omfatta val av styrelsens ledamöter samt föreningens aktiviteter och verksamhet i övrigt.
Motioner kan även omfatta nominering av svenska representanter i internationella fora liksom
mottagare av olika utmärkelser.
Medlem har rätt att när som helst under verksamhetsåret skriftligt framlägga förslag till styrelsen och
få sina förslag behandlade vid nästkommande styrelsemöte om förslaget inkommit sex veckor före
detta.
§7

Svenska Nationalkommittén inom CIB/IABSE/RILEM (Fullmäktige)

Svenska Nationalkommittén inom CIB/IABSE/RILEM är föreningens högsta beslutande organ. Svenska
Nationalkommittén består av en ledamot från vardera av föreningens huvudmön i enlighet med §8.
Ledamöterna utses av dessa huvudmän för en tid av tre år.
§8

Huvudmän

Huvudman är medlem som är juridisk person och som betalar årlig huvudmannaavgift till föreningen.
Huvudmannaavgiften uppgår till 1/10 av gällande basbelopp, såvida inget annat bestäms av Svenska
Nationalkommittén inom CIB/IABSE/RILEM (Fullmäktige).
§9

Svenska Nationalkommitténs uppgift

Svenska Nationalkommittén inom CIB/IABSE/RILEM verkar för att föreningens ändamål enligt §4
förverkligas och att medlemmarnas intressen tillvaratas.
Svenska Nationalkommittén har följande uppgifter:
-

Att vid årsmöte, för tiden intill nästa årsmöte, utse ordförande, vice ordförande och ledamöter
i styrelsen
Att vid årsmöte ange riktlinjer för föreningen verksamhet och fastställa budget för tiden intill
nästa årsmöte
Att vid årsmöte, för tiden intill nästa årsmöte, utse en revisor samt suppleant för denne.
Att vid årsmöte behandla motioner från föreningens medlemmar
Att verka för att svenska representanter och funktionärer i CIB/IABSE/RILEM utses och när
så fordras besluta om detta
Att föreslå mottagare av internationella utmärkelser.
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§10

Svenska Nationalkommitténs möte

Svenska Nationalkommittén inom CIB/IABSE/RILEM samlas på styrelsens kallelse till ordinarie
årsmöte före mars månads utgång. I övrigt sammankallas kommittén av styrelsen när denna finner
erforderligt eller sedan minst tre av Nationalkommitténs ledamöter framställt skriftlig begäran därom
till styrelsen med uppgift om ärende som önskas behandlas.
Vid möte väljs ordförande och sekreterare för mötet och protokoll förs. Fråga om beslutsmässighet
skall behandlas. För att beslut skall kunna fattas skall mist hälften av Svenska Nationalkommitténs
ledamöter vara närvarande eller skriftligen tillkännagett sin anslutning till det framställda yrkandet.
Ledamot som ej biträder fattat beslut har rätt att få sin avvikande mening antecknad i protokollet.
Beslut fattas i regel genom öppen omröstning och med enkel majoritet varvid mötesordförandens röst
är utslagsgivande vid lika röstetal. Om så begärs tillämpas sluten omrösning. I detta fall är lotten
avgörande vid lika röstetal.
§11

Svenska Nationalkommitténs årsmöte

Vid årsmöte skall följande frågor behandlas:
§12

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Beslutsmässighet
Verksamhetsberättelse med balansräkning och resultat samt revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för styrelse och tillfälliga kommittéer med redovisningsskyldighet
Val av styrelsens ordförande, vice ordförande samt övriga styrelseledamöter
Beslut om eventuella styrelsearvoden
Val av valberedning bestående av tre av Svenska Nationalkommitténs ledamöter, varvid CIB,
IABSE och RILEM därigenom skall vara företrädda
Val av revisor samt suppleant för denne
Inrättande, då så erfordras, av tillfälliga kommittéer med särskild redovisningsskyldighet samt
val av ledamöter till dessa
Fastställande av huvudmannaavgift
Riktlinjer för föreningens verksamhet för innehavande verksamhetsår och fastställande av
budget
Behandling av motioner från medlemmar.
Styrelse för svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM

Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av åtta personer som själva är, eller
representerar, medlemmar i föreningen. Styrelsens ledamöter skall utses så att de olika
medlemsgrupperna i CIB, IABSE och RILEM blir representerade.
Följande verksamhetsområden bör vara företrädda i styrelsen: entreprenörer, konsulter, FoU-utförare
(universitet, högskolor och forskningsinstitut), stat och kommuner samt branschföreningar.
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt sex övriga ledamöter. Styrelsen väljs vid årsmöte
med Svenska Nationalkommittén för tiden till och med nästa årsmöte. Styrelseledamot kan ej kvarvara
med än sex år i samma befattning.
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Styrelsen väljer sekreterare och kassör, företrädesvis inom sig. I annat fall adjungeras berörd funktion
till styrelsen.
§13

Styrelsens uppgift

Styrelsen leder föreningens verksamhet på uppdrag av Svenska Nationalkommittén och har därvid
följande uppgifter:
§14

Att genomföra programverksamhet i Sverige för medlemmarna
Att regelbundet informera medlemmarna om planerad verksamhet och stimulera till aktivt
deltagande såväl svenska som internationella aktiviteter
Att sprida information utanför föreningen samt rekrytera svenska medlemmar till
CIB/IABSE/RILEM
Att fortlöpande upprätthålla kontakten med CIBs, IABSEs och RILEMs resp. centrala
sekretariat
Att handlägga ärenden av löpande karaktär enligt Svenska Nationalkommitténs riktlinjer.
Att föra aktuellt medlemsregister
Att arkivera protokoll och andra viktigare handlingar
Att förvalta och redovisa föreningens penningsmedel
Att inkassera huvudmannaavgift under april månad
Att kalla Svenska Nationalkommittén till årsmöte, senast sex veckor i förväg,
Att kalla Svenska Nationalkommittén till extra möte, senast tre veckor i förväg, när så erfdras
eller påkallas
Att förbereda de ärenden som skall behandlas av Svenska Nationalkommittén
Att utse förvaltningsutskott (FU)
Att besluta om eventuella arvoden till FU:s funktionärer
Att infordra uppgift om huvudmännens representation i Svenska Nationalkommittén.
Styrelsens möten

Styrelsen samlas när ordföranden finner detta erforderligt. Vid möte förs protokoll.
Fråga om beslutsmässighet skall behandlas. För att beslut skall kunna fattas skall minst hälften av
styrelsens ledamöter vara närvarande eller skriftligen tillkännage sin anslutning till det framställda
yrkande. Dessutom skall medlemmar i såväl CIB, IABSE och RILEM vara representerade.
Ledamot som ej biträder fattat beslut har rätt att få sin avvikande mening antecknad i protokollet.
Beslut fattas i regel genom öppen omröstning och med enkel majoritet varvid ordförandens röst är
utslagsgivande vid lika röstetal. Om så begärs tillämpas sluten omrösning. I detta fall är lotten
avgörande vid lika röstetal.
§15

Förvaltningsutskott

Styrelsen utser inom sig ett förvaltningsutskott bestående av fyra personer. Av dessa är två lika med
ordförande och vice ordförande.
Förvaltningsutskottet handahar styrelsens angelägenheter och förvaltar och redovisar kommitténs
penningmedel.
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Styrelsens sekreterare och kassör skall även vara sekreterare och kassör i förvaltningsutskottet.
Vid förvaltningsutskottets mötet förs protokoll.
§16

Stadgeändring

Fråga om stadgeändring skall behandlas vid två på varandra följande årsmöten med Svenska
Nationalkommittén. Ändringsförslag skall anges i kallelsen. För beslut erfordras enkel majoritet vid
det första årsmötet och 2/3 majoritet vid det andra årsmötet.
§17

Inträde och utträde ur föreningen

Huvudman enligt §8 äger rätt att frånsäga sig huvudmannaskapet. Detta skall göras skriftligen till
styrelsens ordförande.
Huvudman som ej betalar huvudmannaavgift efter påminnelse avförs som huvudman under
innehavande verksamhetsår.
§18

Föreningens upplösning

Fråga om föreningens upplösning skall behandlas vid två på varandra följande möten med
Nationalkommittén varvid det andra skall vara ett årsmöte. Förslag om föreningens upplösning skall
anges i kallelsen. För beslut om föreningens upplösning fordras minst 80% majoritet vid båda mötena.
Vid upplösning av föreningen skall de behållna tillgångarna överföras till annan förening eller
organisation med näraliggande mål och uppgift.
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