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SIDAN 1 AV 3 

 Svenska Intresseföreningen för Luftlaboratorier – SIL 

Dessa stadgar antogs enhälligt vid konstituerande föreningsstämma den 13 mars 1990. 
Revidering av stadgar har skett vid ordinarie föreningsstämma den 1 oktober 2004. 
Publicerade den 4 februari 2008 i ny dokumentmall utan förändringar eller justeringar från 
förlaga. Revidering av stadgar har skett vid ordinarie föreningsstämma den 4 april 2014 
samt den 7 april 2017. 
 

§1 FIRMA 
Föreningens firma är Svenska Intresseföreningen för Luftlaboratorier. 
 

§2 ÄNDAMÅL 
Föreningen är en intressegrupp för oavhängiga företag eller organisationer som utför 
mätningar av utsläpp till luft på kommersiella grunder. 
 
Föreningen skall verka för: 

 "hög kvalitet på de mätresultat som levereras till kunden”. 
 
Föreningens verksamhet skall bedrivas bland annat genom att: 

 verka för utveckling av mät- och provtagningsteknik 
 utarbeta etiska regler 
 verka för informationsspridning inom föreningens verksamhetsområde 
 fungera som remissinstans. 

 

§3 STYRELSENS SÄTE 
Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. 
 

§4 ORGANISATION 
Föreningens verksamhet utövas genom föreningsstämma, styrelse och om styrelsen så 
beslutar arbetsutskott. 
 

§5 MEDLEMSKAP 
Till medlem i föreningen kan styrelsen antaga i Sverige stationerat företag eller 
organisation med lönsamhetskrav, nedan kallat företag, som bedriver ackrediterad 
konsulterande mätverksamhet inom luftvårdsområdet. Uppdragen skall i huvudsak 
genomföras med egna resurser.  
 
Företagen skall utföra sina uppdrag i enlighet med god yrkessed och vara ekonomiskt 
oberoende av leverantörer och andra som kan påverka dess objektivitet.  
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För medlemskap krävs vidare att företaget under minst ett år före ansökans ingivande har, 
på den öppna marknaden bedrivit sådan verksamhet, som ovan sägs, varvid de gjort sig 
känt för redbarhet och kompetens. 
 
Företagets mättekniska ledning skall utövas av person som yrkesmässigt och fortlöpande 
ägnar sig åt mätverksamhet inom luftområdet. Verksamheten skall vara så organiserad att 
varje mätuppdrag leds av person med nödvändig kompetens och erfarenhet. 
 

§6 FÖRENINGSSTÄMMA 
A/ Föreningsstämma är högsta beslutande organ i alla föreningens angelägenheter. 
 
B/ Vid föreningsstämma äger medlem som fullgjort sina skyldigheter i enlighet med dessa 
stadgar rätt att närvara samt där utöva yttrande-, förslags- och rösträtt. Medlem äger rätt att 
närvara med 1 ordinarie ledamot och 1 suppleant. 
 
C/ Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före maj månads utgång på tid och plats som 
bestäms av styrelsen. 
 
D/ Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. val av funktionärer vid föreningsstämman 
2. upprättande av röstlängd 
3. fråga om föreningsstämman blivit behörigen utlyst 
4. styrelsens och revisorns berättelser  
5. frågan om ansvarsfrihet för föreningens styrelse med anledning av föredragna 

berättelser 
6. fastställande av avgifter 
7. val av styrelseledamöter och suppleanter 
8. val av en revisor jämte suppleant 
9. behandling av till föreningsstämman inkomna motioner 
10. övriga av föreningens styrelse förelagda ärenden. 

 
E) Extra föreningsstämma hålls när styrelsen så beslutar eller då minst 50 % av 
föreningens medlemmar gör skriftlig framställning. 
 
F) Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske per mail senast en månad före 
föreningsstämmans hållande. Till extra föreningsstämma skall kallelse skickas per mail 
minst en vecka före stämman. 
 
G) Medlem, som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen kan inge motion till 
föreningsstämman. Motion inlämnas till styrelsen senast 3 veckor före stämman med kopia 
till samtliga medlemmar. 
 
H) Beslut på föreningsstämman sker genom öppen omröstning med enkel majoritet. I 
händelse av lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Varje medlem har en (l) röst. 
Votering får ske med fullmakt. 
 

§7 STYRELSEN 
a) Föreningens styrelse leder föreningens verksamhet och är, när föreningsstämman ej är 

samlad, föreningens högsta beslutande och verkställande organ. 

b) Föreningens styrelse består av tre (3) ledamöter och två (2) suppleanter. Styrelse väljs 
på ordinarie föreningsstämma för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. 

c) Föreningens styrelse utser inom sig ordförande. 

d) Föreningens styrelse kan inom sig utse ett arbetsutskott. 
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e) Styrelsen skall sammanträda minst 1 gång per år. 

f) Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess medlemmar är närvarande.  

 

§8 FIRMATECKNING 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de styrelsen därtill utser. 
 

§9 ANSVAR FÖR FÖRENINGENS FÖRBINDELSER 
Endast föreningens tillgångar, förfallna men ej guldna avgifter inräknade, skall häfta för 
föreningens förbindelser. 
 

§10 RÄKENSKAPER 
Föreningens räkenskaper skall föras per kalenderår. 
 

§11 REVISOR 
Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av en revisor vilken utses på 
ordinarie föreningsstämma. 

Bokslutet skall stå till revisorns förfogande 15 mars. 

Revisorn skall senast 31 mars ha avgivit skriftlig berättelse över av dem verkställd 
granskning. 

Föreningens styrelse- respektive revisorns berättelse skall utsändas till medlemmarna 
samtidigt som kallelse till ordinarie föreningsstämma. 

 

§12 UTESLUTNING AV MEDLEM 
Medlem som 
a) underlåtit att erlägga medlemsavgift skall anses ha utträtt ur föreningen 
 
eller som 
 
b) förfar i strid med dessa stadgar får av föreningens styrelse uteslutas ur föreningen. 
 

§13 FÖRENINGENS UPPLÖSNING 
Föreningen upplöses om två på varandra följande föreningsstämmor fattat beslut därom 
med 3/4 majoritet. 
 
Om föreningen upplöses skall eventuella tillgångar disponeras enligt beslut på sista 
föreningsstämman.  

 

§14 ÄNDRING AV STADGAR 
Ändring av dessa stadgar kan ske vid föreningsstämma genom enhälligt beslut. 


