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Firma 
§ 1 
 
Föreningens namn ändras från TiB Takentreprenörerna, till Sveriges  
Takentreprenörer, nedan kallat Föreningen. 
 
Säte 
§ 2 
 
Föreningen skall ha sitt säte på den ort, där kansliet är beläget. 
 
Ändamål 
§ 3 
 
Föreningen skall bestå av medlemmar som utför tätskiktsarbeten på tak och övriga utvändiga 
konstruktioner samt därmed förenlig verksamhet och uppfyller kraven för medlemskap enligt 
§ 4 i dessa stadgar. 
 
Föreningens ändamål är att tillvarataga medlemmarnas intresse för att främja och utveckla 
sin verksamhet till gagn för sig själva och sina kunder. 
 
Föreningen skall verka för att medlemmarna tillhandahålls information om lagar och förord-
ningar samt ges kunskap för att stärka ekonomi, kvalitet och säkerhet i sina verksamheter. 
Föreningen skall verka för att utbildning i erforderlig omfattning tillhandahålls. Föreningen 
skall även verka för att sprida branschövergripande information om föreningens verksamhet 
och inriktning. 
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Medlemskap 
§ 4 
 
Medlemskap kan förvärvas av företag som för styrelsen eller medlemsföretag är 
välkända företag, och som till en icke ringa del har sin verksamhet bestående i  
tätskiktsarbeten enligt nu gällande Hus AMA kapitel JSE. Som allmän intagningspraxis  
skall gälla, att sökanden skall ha visat sig kunna uppfylla de krav som kan ställas på  
ett specialföretag i branschen i tekniskt och ekonomiskt avseende 
Medlemsföretag åtar sig att minst en representant i företagsledande ställning genomgår 
föreningens företagsledarkurs senast 1 år inom medlemskapets ingående. Vid nyansökan 
skall minst en representant i företagsledande ställning genomgå föreningens företagsledar-
kurs vid i tid närmast arrangerat kurstillfälle. 
 
Medlemsföretag åtar sig att minst hälften av all tätskiktsproducerande personal, även inhyrd 
personal och underentreprenörer, genomgår föreningens teorikurs för tätskiktsmontörer och 
avlägger godkänt teoriprov för kompetensbevis. Övrig personal skall ha adekvat yrkeserfa-
renhet. 
 
Medlemsföretag åtar sig att minst en produktionsledande personal i arbetsledande ställning 
genomgår föreningens arbetsledarekurs, steg 1 (vilket för närvarande motsvarar föreningens 
teorikurs för tätskiktsmontörer) inom ett år från det att företaget förvärvat medlemskap 
 
Medlemsföretag åtar sig att samtliga tätskiktsmontörer innehar giltigt certifikat för Heta Arbe-
ten. 
 
Medlemsföretagen åtar sig att informera föreningen när antalet anställda i någon av ovan 
nämnda personalkategorier utökas.  
 
Medlemsföretag skall redovisa arbetsmiljöpolicy och kvalitetsledningssystem för sin verk-
samhet. 
 
Medlemsföretagen åtar sig att ha kollektivavtal för egen personal samt att endast hyra in 
personal som omfattas av kollektivavtal.  
 
Medlemsföretag skall redovisa företagets miljöpolicy. 
 
Medlemsföretag åtar sig att följa aktuell leverantörs produkt- och montageanvisningar. 
 
Medlemsföretag åtar sig att följa gällande lagar och förordningar samt att ha kollektivavtal för 
egen och inhyrd personal. 
 
Medlemsföretag åtar sig att inneha erforderliga försäkringar för uppdraget. 
 
Medlemskap beviljas endast den som, utöver vad ovan sagts, erlägger avgifter enligt § 5 i 
dessa stadgar. 
 
Frågan om medlemskap prövas av föreningsstyrelsen. Vid inval av ny medlem erfordras två 
tredjedelars majoritet av vid styrelsemötet representerade röster. 
 
Medlemskap är kopplat till företagets organisationsnummer. I de fall ett företag byter organi-
sationsnummer krävs ny medlemsansökan och avgiftserläggande från det företag som erhål-
ler nytt organisationsnummer, undantag är då företaget varit inregistrerat som enskild firma, 
handelsbolag eller kommanditbolag och omregistreras till aktiebolag. 
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Vid avgörande förändring av äganderätten till medlemsföretag eller av dess ledning och då 
anledning finns anta, att företaget fortsättningsvis ej uppfyller förutsättningarna för medlem-
skap, skall därest föreningsstyrelsen så beslutar, eller om fråga uppkommit genom enskild 
medlem, fråga om medlemmens fortsatta medlemskap upptagas till ny omprövning. 
Det åligger medlemsföretaget 
 
 att främja föreningens syften och följa de beslut, som stämma och föreningsstyrelsen 
fattar. 
 
 att efter föreningsstyrelsens beslut till föreningen lämna uppgifter för bedömning av 
företagets ekonomiska ställning och verksamhet. 
 
Medlemskap kan vägras den som ej visat sig vara teknisk och/eller ekonomiskt kvalificerad 
och/eller som visat sig motarbeta föreningens intressen. 
 
Företagsägare, företagsledare eller person i chefsbefattning som varit verksamt inom företag 
med medlemskap i föreningen har efter avslutad yrkesverksamhet möjlighet att ansöka om 
passivt medlemskap i föreningen. 
 
Avgift för passivt medlemskap fastställes av årsstämman. Passiv medlem äger inte rösträtt i 
föreningen. 
 
Till hedersmedlem, hedersordförande eller heders-ledamot kan föreningsstyrelse, före-
ningsstämma utse den som tidigare på ett utmärkande sätt befrämjat föreningens intressen. 
 
Hedersmedlem, hedersordförande, hedersledamot, äger inte rösträtt i föreningen. 
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Avgifter 
§ 5 
 
Inträdesavgift och årsavgift till föreningen fastställs av årsstämman. Därutöver kan, om 
stämman så beslutar extra uttaxering ske för speciella ändamål. 
 
För beslut om avgifterna erfordras, att det antages av minst två tredjedelar av de röster, som 
i frågan vid tillfället avgives. 
 
För nytillträdande medlemsföretag utgår den årliga avgiften från och med det halvår, varun-
der inträde vinnes. Hel eller halv årsavgift debiteras med hänsyn till den tid för vilken avgift 
skall erläggas. 
 
Avgifterna till föreningen skall inbetalas på de tider som föreningsstyrelsen fastställer. 
 
Försummar medlemsföretag att i rätt tid erlägga förfallna avgifter eller eljest beslutade uttax-
eringar äger föreningsstyrelsen rätt att vidta rättsliga åtgärder för beloppens indrivning eller 
förfar i enlighet med § 10 i dessa stadgar. 
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Föreningsstämma 
§ 6 
 
Ordinarie stämma hålls årligen före maj månads utgång. 
 
Extra stämma hålls då föreningsstyrelsen, föreningens revisor eller minst en tredjedel av 
föreningens medlemmar så begär. 
 
Kallelse till ordinarie stämma skall ske genom brev eller e-post, som skall avsändas minst 
fjorton dagar före stämman. 
 
Till extra stämma utfärdas kallelse inom samma tid. Dock kan kallelse till sådan stämma, för 
ärenden som fordrar skyndsam behandling, äga rum med kortare varsel om föreningsstyrel-
sen anser så nödvändigt. 
 
Extra stämma är beslutsmässig, när minst hälften av företagen är företrädda eller lämnat 
fullmakt till annat medlemsföretag. Ingen får därvid företräda mer än en röst utöver sin egen. 
 
Varje medlemsföretag äger en röst. Medlemsföretag, som underlåtit att i föreskriven tid er-
lägga avgifter till föreningen äger ej rösträtt. 
 
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Val av sekreterare till stämman 
3. Upprättande av röstlängd 
4. Justering av röstlängd 
5. Valt av två justeringsmän, tillika rösträknare, att justera dagens protokoll 
6. Fråga om stämman blivit behörigen kallad 
7. Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse med balansräkning och resultaträkning 

samt revisorns berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen 
9. Fastställande av budget 
10. Fastställande av föreningsavgifter 
11. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och revisor 
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter (utöver ordförande) och suppleanter för 

tiden intill nästa ordinarie stämma 
13. Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter enligt § 8 i dessa stadgar 
14. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år 
15. Val av ledamöter i valnämnd enligt § 7 i dessa stadgar 
16. Ärende, som av föreningsstyrelsen underställts stämman 
17. Ärende, som av enskilt medlemsföretag senast den 31 december hos föreningssty-

relsen skriftligen anmälts 
18. Övriga frågor 

 
Minst åtta dagar före ordinarie stämma skall förteckning över de ärenden, som därvid skall 
förekomma, genom föreningsstyrelsens försorg tillställas medlemmarna. 
 
Ärenden, som ej varit upptaget på förteckningen, må ej utan alla närvarande medlemmars 
samtycke vid stämman företagas till avgörande, om detta ej omedelbart föranleds av verk-
samhetsberättelsen, balansräkningen eller revisionsberättelsen eller står i omedelbart sam-
band med ärendet, som finns upptaget på förteckningen. 
 
Vid extra stämma skall i kallelsen angivas de ärenden, som skall förekomma. Annat ärende 
må ej avgöras vid sådan stämma. 
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All röstning verkställs öppet, om sluten omröstning ej begärs. Vid lika röstetal äger ordfö-
rande utslagsröst. Detta gäller inte vid val och sluten omröstning, då utslaget avgörs genom 
lottning. 
 
Vid föreningsstämma skall föras protokoll som justeras av stämmans ordförande och två för 
tillfället utsedda justeringsmän. 
 
Valnämnd 
§ 7 
 
En valnämnd bestående av två ledamöter utses om en period på två år med förskjutning så 
att endast en av ledamöterna avgår varje år och en suppleant utses på ett år av ordinarie 
stämma, valnämnden utser inom sig sammankallande. 
 
Det åligger valnämnden att för val vid stämma upprätta och förelägga stämma förslag till val 
av ordförande,  
styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleant samt eljest vid stämma före-
kommande val i föreningen. 
 
Föreningsstyrelse 
§ 8 
 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande samt högst 
sex ordinarie ledamöter och högst tre suppleanter. 
 
Styrelsen utser den eller de som tecknar Föreningens firma. 
 
Styrelsens ordförande utses av föreningsstämman. Styrelsen utser inom sig vice ordförande 
samt övriga funktionärer som behövs för föreningens förvaltning. 
 
Ordförande utses för en tid av ett år, övriga styrelseledamöter och suppleanter utses på en 
tid av två år. Hälften av ledamöterna och suppleanterna avgår varje år. 
 
Avgående ledamöter och suppleanter kan återväljas. Avgår ordinarie styrelseledamot under 
mandattiden träder suppleant in med kortast kvarvarande mandattid i dennes ställe till nästa 
stämma, då kompletteringsval sker. Avgår suppleant under mandattiden sker komplettering-
sval vid nästa stämma. 
 
Föreningsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Kallelse skall jämväl utfärdas 
om det påkallas av minst tre ordinarie ledamöter av styrelsen. 
 
Styrelsens suppleanter kan inkallas till styrelsemöte vid behov. 
 
Vid förfall för ordinarie ledamot kallas suppleant. Denne äger då rösträtt och inträder som 
ledamot i den ordinarie ledamotens ställe. 
 
Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Föreningsstyrelsen är beslutsmässig då minst 
hälften av ledamöterna är närvarande. 
 
Såsom styrelsens beslut skall gälla den mening, varom de flesta närvarande förena sig, vid 
lika röstetal den mening som biträdes av sammanträdets ordförande. 
 
Vid föreningsstyrelsens sammanträden skall föras protokoll som justeras av sammanträdets 
ordförande och en för tillfället utsedd justeringsman. 
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Räkenskapsår 
§ 9 
 
Föreningens räkenskapsår skall föras per kalenderår. 
 
Förvaltning 
§ 10 
 
Det åligger föreningsstyrelsen att leda verksamheten i enlighet med dessa stadgar, gällande 
lag och författning samt vedertagen praxis. 
 
Föreningens styrelse skall 

- på ordinarie stämma framlägga redogörelse för sin förvaltning under det föregående 
verksamhetsåret, jämte revisorns utlåtande därutöver; 

- verkställa av föreningsstämman fattade beslut; 
- arbeta för främjande av föreningens syfte; 
- sörja för att föreningen har en tillfredsställande organisation och att föreningens bok-

föring noga fullföljs samt att medlemsförvaltningen är ordnad på betryggande sätt lik-
som att behörig kontroll härutöver finns. 

 
Föreningsstyrelsen äger besluta på föreningens vägnar i alla ärenden, såvida inte annat 
bestämts i dess stadgar eller av föreningsstämman. 
 
Styrelsen äger handla på föreningens vägnar i förhållande till tredje man samt företräda 
föreningen inför domstolar och myndigheter. 
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Uteslutning och uppsägning 
§ 11 
 
Medlemsföretag som bryter mot dessa stadgar eller stämmans beslut, resterar med avgifter 
eller på annat sätt genom sitt handlande skadar föreningens intressen, kan uteslutas genom 
beslut av föreningsstyrelsen, som därvid även kan fastställa villkor för medlemskapets upp-
hörande. 
 
För beslut om uteslutning fordras, att minst tre fjärdedelar av föreningsstyrelsens samtliga 
ledamöter är ense därom. 
 
För beslut om uteslutning vid fråga som hänskjutits till stämma fordras, att beslutet antas av 
minst tre fjärde-delar av de röster som i frågan vid tillfället avges. Vid beslut i nämnda frågor 
tillämpas sedvanliga jävsregler. 
 
Medlemsföretags utträde på egen begäran må äga rum endast vid slutet av kalenderår. 
Anmälan därom skall göras skriftligt senast den 31 oktober samma år. 
 
Medlemsföretag, som utträder eller utesluts, äger ej återfå inbetalade avgifter eller bidrag, ej 
heller någon del av föreningens tillgångar. 
 
Medlemskap i föreningen upphör samma dag som medlemsföretag försätts i konkurs. 
 
Tvist 
§ 12 
 
Tvist mellan medlemsföretag å ena sidan och föreningen å andra sidan avgörs av två skilje-
män, dock att, om enighet om tredje skiljeman inte kan uppnås, denne utses i enlighet med 
reglerna för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut. 
 
Stadgeändring 
§ 13 
 
Ändring av dessa stadgar beslutas av Föreningen på ordinarie årsstämma. 
 
Beslut gällande stadgar skall fattas av minst två tredjedelar av de röstberättigade vid års-
stämman. 
 
Upplösning 
§ 14 
 
Det ankommer på föreningsstämma att besluta om Föreningens upplösning. För beslut om 
upplösning fordras att beslut fattas å två på varandra följande föreningsstämmor, med minst 
en månads mellanrum, varav en skall vara ordinarie och skall vid vardera stämma biträdas 
av minst två tredjedelar av de röster som i frågan vid tillfället avgives. 
 
Vid upplösning skall samtliga ekonomiska medel fördelas mellan medlemsföretag efter pre-
misser som stämman fastställer. 
 
Fördelning av ekonomiska medel skall fördelas till medlem som vid upplösandet är medlem 
och som tillhört föreningen i minst 3 år och i alla avseende följt föreningens stadgar. 
 
Årsstämman beslutar, vid upplösning, hur hantering ska ske gällande föreningens handling-
ar, dokumentation, kursmaterial mm samt till vem dessa ska överlämnas för förvaltning. 
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Anteckningar 
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Vad är Sveriges Takentreprenörer (ST)? 
 
ST är branschorganisationen i Sverige, för företag inom tak- och tätskiktsområdet, 
ST står organisatoriskt oberoende till fabrikanter, leverantörer, beställare eller andra utom 

föreningen stående sammanslutningar men kan samarbeta med envar av dessa eller 
samtliga, för branschens bästa, 

ST skall verka för att ge medlemsföretagen information och kunskap om gällande lagar och 
avtal för branschen, 

ST skall inom organisationen driva frågor kring utbildning av montörer, arbetsledare och 
företagsledare, för medlemsföretagen, 

ST skall arbeta för att öka medvetenheten hos medlemsföretagen och deras beställare om 
kraven på kvalitet, miljöhänsyn och långsiktighet vad avser tätskikt, 

ST skall ställa krav på att medlemsföretagen lever efter de gemensamt fattade stadgar 
som gäller föreningen, 

ST skall verka för att sprida information om föreningens verksamhet, 
ST skall finansiera sin verksamhet genom medlems- och serviceavgifter, 
ST skall verka för att föreningen åtnjuter ett högt anseende för sina medlemsföretags 

utnyttjande av sina kunskaper 
ST skall verka för att ge föreningen sådant anseende att medlemskapet i sig, upplevs som 

en kvalitetsbekräftelse för det enskilda medlemsföretaget. 
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