STADGAR FÖR
BILIMPORTÖRERNAS

RIKSFÖRBUND

(Antagna vid årsstämman den 20 mars 2009)

§ 1 Förbundets namn och verksamhet
Förbundets namn är Bilimportörernas Riksförbund (BIRF).
F örbundet skall verka för:
• Att goda kontakter skapas med myndigheter, organisationer,
fåretag etc. i Sverige, samt med motsvarande internationella
organisationer som bedöms värdefulla för branschen.
• Att de regler som berör import av fordon fårenklas, är långsiktiga
och förutsägbara så att medlemsföretagens
verksamhetsförutsättningar
kan utvecklas på ett fördelaktigt sätt
till nytta för medlemsföretagen och dess kunder.
• Att branschen utvecklas efter de krav som marknaden ställer på
denna och därigenom befrämjar branschens goda anseende såväl
nationellt som internationellt.

Anmärkningar hos Kronofogdemyndigheten, annat än anmärkning av
ringa betydelse, får inte förekomma om medlemskap skall kunna
beviljas.
Till hedersmedlem kan en person/organisation antas som kan bidra
aktivt till föreningens ändamål. Medlem kan föreslå
person/organisation som hedersmedlem att prövas av styrelsen.
Hedersmedlem utses av styrelsen. Styrelsen har rätt att upphäva
hedersmedlemskap om styrelsen anser att personen/organisationen
bättre lämpar sig som ordinarie medlem eller stödmedlem.

§ 4 Medlems åligganden
Varje medlem är skyldig, att i den omfattning förbundsstämma
beslutat, följa dem av förbundet antagna stadgarna samt erlägga de
avgifter som beslutas av stämman.
Varje medlem är skyldig att följa beslut som fattats av Allmänna
Reklamationsnämnden, ARN.
Samtliga fårändringar i ett medlemsföretags styrelse skall rapporteras
till BIRF:s kansli för en eventuell omprövning av medlemskapet.

§ 2 Ändamål
Förbundet är en, får oberoende bilimportörer,
gemensam branschorganisation. Förbundet skall främja
medlemmarnas gemensamma intressen.

§ 5 Etik
Medlemmar skall bedriva sin verksamhet i enlighet med god affårssed
och så att både det egna företaget och branschen i dess helhet vinner
aktning och förtroende.

§ 3 Medlemskap

§ 6 Årsavgift
Varje medlem och stödmedlem ska årligen till fårbundet betala en
medlemsavgift, som beslutas av fårbundsstämman.
Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen
bestämmer.
Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.

Till ordinarie medlem eller stödmedlem kan, av styrelsen, antas en
sökande juridisk person som yrkesmässigt bedriver handel med varor
eller tjänster inom fordonsbranschen. Det skall finnas minst en
årsredovisning där detta framgår får att medlemskap skall kunna
beviljas.
En medlem skall även kunna förväntas fålja fårbundets stadgar och
beslut.
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till fårbundets kansli på
anvisad ansökningsblankett.
BIRF fårbehåller sig rätten att göra en kreditupplysning samt granska
en, av sökanden till Bolagsverket ingiven, årsredovisning.

§ 7 Serviceavgift
För nyttjande av förbundets tjänster ska ordinarie medlemmar, ej
hedersmedlemmar, betala en serviceavgift som beslutas av
fårbundsstämman. Serviceavgiften betalas på det sätt och inom den

§ 8 Medlemskapets upphörande

§ 13 Revisorer

Medlemskap i förbundet upphör:
• vid årsskifte, efter skriftlig uppsägning till föreningens kansli
minst fyra månader före det årsskifte vid vilket medlemskapet
skall upphöra.
• om medlems företaget försätts i konkurs.
• om medlem inte längre uppfyller kraven på medlemskap,
uppenbarligen skadar eller motarbetar förbundets verksamhet
eller på annat sätt bryter mot stadgarna.
• om styrelseförändringar, som skett i ett medlemsföretag, inte
rapporterats till BIRF:s kansli.

För granskning av styrelsens förvaltning utses lägst en och högst två
revisorer. Uppdragen gäller till nästa ordinarie förbundsstämma.

§ 14 Föreningens räkenskapsår
Förebundets räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 15 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingar
en månad före ordinarie förbundsstämma.

till revisorerna senast

§ 16 Valberedning
Medlem som utträder eller utesluts ur förbundet äger icke utfå medel
från förbundet.

§ 9 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst nio styrelseledamöter,
däribland styrelsens ordförande.
Styrelseledamöterna väljs årligen på ordinarie förbundsstämma för
tiden intill dess nästa ordinarie förbundsstämma hållits. Styrelsen
välj er ordförande.

§ 10 Beslutsförhet och beslutsregler
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av samtliga ledamöter är
närvarande. Inom styrelsen har varje ledamot en röst.
Styrelsens beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.

§ 11 Förbundets säte
Förbundet har sitt säte i Stockholm.
§ 12 Firmateckning
Förbundets ftrma tecknas, förutom av ordföranden, av två ordinarie

Styrelsen skall årligen lämna förslag till stämman för sammansättning
aven valberedning med uppgift att förbereda de val som skall företas
vid nästa förbundsstämma. Valberedningen skall bestå av två
ledamöter.
Föreslagna ledamöter till styrelsen skall ha möjlighet och förmåga att
aktivt delta i styrelsens och förbundets verksamhet.
§ 17 Ordinarie förbundsstämma
Ordinarie förbundsstämma skall hållas en gång årligen inom sex
månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie förbundsstämma
skall följande ärenden behandlas:
l.
2.
3.
4.

Yal av ordförande och sekreterare för stämman.
Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Justering av röstlängd.
Yal av två personer att, jämte ordföranden, justera stämmans
protokoll.
5. Fastställande av dagordning.
6. Föredragning av styrelsens årsredovisningshandlingar och
revisionsberättelse.
7. Beslut om

a)
b)

8.
9.
10.
11.
12.
13.

fastställande av resultaträkning och balansräkning.
disposition beträffande föreningens vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen.
c)
ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
Medlemsavgift
Serviceavgift
Val av styrelseledamöter och revisorer.
Val av valberedning.
Ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman.
Ärenden som av medlemmar anmälts till stämman.

§ 18 Kallelse
Kallelse till förbundsstämma sker skriftligen per post. Kallelse skall
skickas ut senast tre veckor före ordinarie förbundsstämma samt
senast en vecka före extra förbundsstämma.
Då kallelse gått ut till förbundsstämma ska styrelsen omedelbart
underrätta revisorerna samt valberedningen om detta.

§ 19 Rösträtt
I ordinarie röstlängd vid stämma har varje ordinarie medlem en röst.
Rösträtt må utövas med stöd av fullmakt.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och övriga ärenden genom
stämmoordförandens utslagsröst.

§ 20 Vinstfördelning
I den händelse förbundet går med vinst skall den i första hand
användas för förbundets verksamhet. I den händelse styrelsen finner
att överskottet bör delas ut till medlemmarna ska styrelsen föreslå
utdelning vid ordinarie förbundsstämma.
Utdelning kräver majoritetsbeslut vid förbundsstämma. Utdelningen
sker i proportion till storleken på medlemmarnas betalda avgifter till
förbundet under närmast föregående verksamhetsår.

§ 21 Stadgeändring
För beslut om ändring av dessa stadgar erfordras beslut av ordinarie

förbundsstämma med minst 2/3 av det vid stämman företrädda
röstetalet.

§ 22 Upplösning
Vid förbundets upplösning skall förbundets behållna tillgångar
fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda
medlems insatser .

