Oktober 2018

Stadgar
Sveriges Tapetserarmästare
§ 1 Ändamål
Sveriges Tapetserarmästare, STM, är en branschförening för företag inom tapetseraryrket,
gardinmakaryrket och bilsadelmakaryrket. STM skall främja, påverka, utveckla och samordna
verksamhet inom branschen genom att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen inom
följande arbetsområden:




Yrkesutbildning och fortbildning för ökad yrkesskicklighet
Medlemmarnas utveckling inom företagande såsom marknadsföring och
ekonomi
Samarbete med andra centrala sammanslutningar vid avgivande av yttrande i
frågor som kan ha betydelse för medlemmarnas yrkesutövning

§ 2 Säte
STM har sitt säte i Stockholms län.
§ 3 Organisatorisk uppbyggnad
STM har lokalföreningar för sin regionala verksamhet. Lokalföreningarna bedriver sin verksamhet i
det antal föreningar och geografiska indelning som årsmötet beslutar.
För anslutna lokalföreningar gäller STM:s normalstadgar med de enskilda tillägg som enskilda
föreningar beslutar. Sådana tillägg får inte, i den mån de berör förhållandet till STM, innehålla
bestämmelser som strider mot STM:s stadgar.
Medlemskap i STM innebär samtidigt anslutning till en lokalförening.
STM skall senast 1 mars meddela lokalföreningarna uppgifter om antalet betalande medlemmar och
adepter samt uppgifter om medlemmars/adepters kontaktuppgifter.
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§ 4 Beslutande organ
STM:s högsta beslutande organ är årsmötet.
§ 5 Firmatecknare
STM:s firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen därtill utser.
§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
STM:s räkenskaper löper per kalenderår.
Revisorerna måste avlägga sina yttranden innan årsmötet.
§ 7 Inträde
Mom.A
Medlemskap i STM sökt hos STM:s kansli. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen.
Kriterier för medlemskap:
Yrkesverksam medlem:
 minst tre års företagande i branschen
eller
 gesällbrev/mästarbrev och två år i branschen.
Personlig medlem:
 medlem som inte bedriver en verksamhet
Branschmedlem
 medlemskap för anställda i företag där arbetsgivaren är medlem i STM.
Då STM är en branschförening för företagare har personliga medlemmar samt branschmedlemmar
inte rösträtt vid årsmöten.
Mom.B
Medlemskap i Centralföreningen STM är personlig.
Mom.C
Medlem anses tillhöra Centralföreningen STM först sedan avgifter till STM och lokalförening erlagts.
Mom.D
Medlem som driver egen rörelse äger rätt att delta i annonskampanj som STM anordnar, samt
erhålla av STM utgivet skylt-och reklammaterial.
Medlem är skyldig att följa beslut från Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.
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§ 8 Medlemsavgift
Medlem skall, från och med inträdesmånaden, erlägga av årsmötet fastställd medlems- och
serviceavgift.
Medlem kan vid långvarig sjukdom, barnledighet, studier eller dylikt, efter prövning av STM:s
styrelse, medges reducerad serviceavgift.
Medlem som inte längre är verksam inom yrket är berättigad att, efter anmälan, kvarstå i STM som
personlig medlem. Personlig medlem erlägger stadgade avgifter men befrias från serviceavgift.
Personlig medlem har inte rösträtt.
§ 9 Utträde
Medlem som erlägger serviceavgift och som önskar utträde ur STM skall skriftligt anmäla detta till
STM:s kansli senast den 31 maj för utträde 30 juni, alternativt senast 30 november för utträde 31
december.
Personlig och branschanställd medlem som önskar utträde ur STM skall anmäla detta till STM:s kansli
senast den 30 november för utträde 31 december.
Medlem som önskar utträde har skyldighet att erlägga medlemsavgift fram till datum för beviljat
utträde.
Beslut om utträde fattas av STM:s styrelse.
STM:s styrelse kan besluta om uteslutning av medlem som uppenbart motarbetar STM eller på annat
sätt uppträder illojalt. Innan beslut i frågan fattas skall vederbörande ha beretts tillfälle att yttra sig.
Beslut om uteslutning kan överklagas på nästkommande årsmöte som, i sådant fall, har rätt att
slutgiltigt avgöra ärendet.
Medlem som inte trettio dagar efter förfallodagen till STM erlagt betalning för avgifter kan av
styrelsen uteslutas.
Medlem som utträtt ur STM och står i skuld till STM kan återigen ansöka om medlemskap i STM när
skuld är reglerad.
Medlem som utträder ur STM mister alla sina rättigheter gentemot STM.
§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas varje år på tid som föregående årsmöte beslutat. Motioner som skall
behandlas av årsmötet skall vara STM:s kansli tillhanda senast två månader dessförinnan. Senast en
månad före årsmöte skall lokalföreningar insända protokollsutdrag uppvisande vilka medlemmar som
valts till årsmötesombud. Lokalföreningen äger rätt att välja ett ombud till årsmötet för varje
påbörjat 20-tal medlemmar.
Styrelsen skall avge särskilda yttranden över alla förslag och motioner till årsmötet.
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Kallelse till årsmöte skall ske senast en månad före det årsmöte skall hållas. Extra årsmöte skall hållas
då styrelsen enhälligt så beslutar eller om minst 30 % av medlemmarna så begär. Vid extra årsmöte
skall de ärenden som är avsedda att behandlas vara angivna i kallelse. Kallelse till extra årsmöte ska
ske skriftligen och vara avlämnad senast två veckor före årsmötet.
Varje medlem som erlagt stadgad årsavgift, har rätt att delta i STM:s årsmöten. Endast valda ombud
har rätt till ersättning för resekostnader.
§ 11 Rösträtt
Lokalföreningarnas ombud har rösträtt med en röst per yrkesverksam medlem som erlagt föreskrivna
årsavgifter den 31 december föregående år. Ett och samma ombud har dock i intet fall rätt att rösta
för fler än tjugo medlemmar och har inte heller rätt att rösta för den som är ledamot av STM:s
styrelse, eller som av årsmötet utsetts till revisor. Styrelsens ledamöter och STM revisor, i de fall de
är ombud, har dock inte rösträtt i fråga om styrelse- och revisionsberättelser.
Förutom i de fall som anges i § 14 skall beslut fattas med enkel majoritet även om sluten omröstning
begärts. Skulle mellan ordinarie årsmöten uppkomma fråga av avgörande betydelse för STM:s
framtid har styrelsen rätt att, genom cirkulärskrivelser till medlemmarna, verkställa omröstning i
frågan.
Röstningsförfarande vid val:
Vid upprättande av röstlängd tilldelas varje ombud ett nummer som används vid anmälan för
yttrande. Röstsedlar, som anger hur många röster de olika ombuden har rätt att avge, tilldelas
ombuden före årsmötesförhandlingarnas början. Ombuden fyller i namnet på sin kandidat och
lämnar sedan sedeln till rösträknaren efter upprop av årsmötesordföranden.
Ombud från förening med mer än 20 yrkesverksamma medlemmar tilldelas fullt antal röster efter
den ordningsföljd de anmälts av sin förening.
§ 12 Årsmötets arbetsordning
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

val av ordförande och sekreterare för årsmötet
upprättande av röstlängd
val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden, justera protokollet
styrelsens och revisorernas berättelser, samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
behandling av föreliggande motioner och ställda förslag
behandling av styrelsens budgetförslag, samt frågor om arvoden och ersättning till
funktionärer
val av ordförande
val av övriga styrelseledamöter
val av styrelsesuppleanter
val av tre revisorer, varav en skall vara godkänd eller auktoriserad, och två suppleanter, varav
en skall vara godkänd eller auktoriserad
val av två ombud till STM:s servicebolags bolagsstämma
val av sammankallande till varje kommitté
val av valberedning
tid för nästa årsmöte
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Samtliga val sker enligt följande:
Ordförande 1 år
Ledamöter 2 år, alternerat
Suppleanter 1 år

§ 13 Protokoll vid årsmöte
Vid årsmöte skall protokoll föras som skall återgiva yrkanden och beslut. Protokollet, som skall vara
avlämnat till justering senast en månad efter årsmötet, skall tillsändas lokalförening, styrelse,
revisorer och valberedning.
§ 14 Stadgeändring
Om samtliga röstberättigade är ense om en stadgeändring kan beslut fattas på ett årsmöte. Dock
måste, vid minst enkel majoritet, beslut fattas även på ett följande årsmöte. På det andra årsmötet
fordras det två tredjedels majoritet.
Om medlem framställt yrkande att STM skall upplösas skall detta anges i kallelse till årsmötet. För
beslut om upplösning fordras minst två tredjedels majoritet bland de närvarande, samt att beslutet
godkänns av nästa ordinarie årsmöte, likaledes med två tredjedels majoritet bland de närvarande.
§ 15 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt minst sex ordinarie ledamöter jämte fyra suppleanter. Vid förfall
av ordinarie ledamot inträder suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Ordförande och
vice ordförande måste vara från skilda lokalföreningar.
§ 16 Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen särskilt:









att leda och övervaka verksamheten och tillse att stadgar och beslut efterföljs
att verkställa, av årsmötet, fattade beslut
att bevaka internationella skeenden och utveckla sådana kontakter av betydelse för
föreningens yrken och för branschen
att tillse att STM är representerad i styrelser, nämnder och kommittéer som kan komma i
fråga för STM:s verksamhet
att utse redaktör för medlemstidningen, för vilken ordföranden skall vara ansvarig utgivare
att informera och samarbeta med lokalföreningarna för verksamhetens arbete
att låta föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter, upprätta bokslut, avge
deklaration samt skriva ekonomisk berättelse, samt att under gemensamt ansvar förvalta
STM:s tillgångar
styrelsen äger befullmäktiga ombud att föra organisationens talan.

§ 17 Styrelsens sammanträden
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Styrelsen kallas till sammanträde på uppdrag av ordförande eller, vid förfall av denne, vice
ordförande eller om minst tre ledamöter så påfordrar. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger
om året. Inom styrelsen har varje ledamot en röst och, i förekommande fall, varje tjänstgörande
suppleant en röst. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ordinarie ledamöter är närvarande.
Styrelsen beslutar enligt majoritetsbeslut. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Envar ledamot, som deltar i ärendets avgörande,
anses ha biträtt det i protokollet antecknade beslutet, såvida han, eller hon, ej däri låtit anteckna en
avvikande mening. Sedan protokollet justerats skall det tillsändas ledamöter, suppleanter och
revisorer.
§ 18 Upplösning
Vid upplösning av STM skall tillgångar tillfalla sådan sammanslutning, som enligt sina stadgar skall
arbeta för något eller några av de ändamål som anges i dessa stadgar. Beslut i saken skall fattas av
det årsmöte som haft att ta slutlig ställning till frågan om STM:s upplösning.
§ 19 Lösande av tvister
Tvister som gäller organisationens förhållande till medlem avgörs vid allmän domstol.
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