Stadgar för IFMA Sverige
IFMA, International Facility Management Association, är ett internationellt
Facility Management-nätverk med syfte att globalt avancera och stödja Facility
Management-branschen. IFMA Sverige är den svenska avdelningen inom
IFMA.
IFMA Sveriges verksamhet regleras av svensk lag, IFMA Sveriges stadgar och
förordningar samt stadgar och beslut fattade av medlemsmöte och styrelse i
avdelningen i nämnd ordning.
Ändamål och organisation

IFMA Sverige har som mission att föra samman, stödja och utveckla Facility
Management-branschen i Sverige. Visionen är att vara det självklara nätverket
för personer och organisationer inom FM, samt att FM blir en känd och erkänd
bransch.
IFMA Sveriges medlemmar uppmuntras och har rätt att direkt påverka
gemensamma angelägenheter på medlemsmöten. I övrigt delegeras
handhavandet av IFMA Sveriges angelägenheter till styrelsen.
Medlemskap

Medlemskap i IFMA Sverige söks genom ansökan om medlemskap i IFMA
Sverige. Medlemskapet i IFMA Sverige är ej ett personligt medlemskap utan
följer organisationen/företaget, och man väljer storleksnivå beroende på
organisationens/företagets storlek och antal intressenter.
Det går också bra att ansöka om ett internationellt IFMA-medlemskap och då
finns möjligheten att välja till också medlemskap i IFMA Sverige. Det
internationella medlemskapet är personligt. IFMA Sverige för medlemsregister
och administrerar medlemsavgifter för IFMA Sverige.
Medlemsmöte

När minst tio medlemmar så begär och dessa är från minst 5 olika
organisationer/företag, eller om styrelsen själv så beslutat, skall styrelsen kalla
till medlemsmöte. Kallelse skall skickas via e-mail till medlemmar enligt
medlemsregistret med av medlemmar angivna mejladresser, senast tre veckor i
förväg med angivande av tid och plats för mötet samt de ärenden som skall
behandlas.
Beslut får endast fattas i sådana frågor som angetts i kallelsen. För beslut krävs
en 2/3 majoritet och att de majoritetsröstande kommer från 10 olika
organisationer/företag.

Rösträtt på medlemsmöte har fysiskt eller virtuellt närvarande medlemmar
Företagsmedlemmar har rösträtt för max det antalet medlemmar som de betalar
medlemsavgift för. Medlemmar som ej kan närvara kan utse ersättare med
fullmakt.
Årsmöte

Årligen före april månads utgång skall hållas ett medlemsmöte, årsmötet.
Kallelse till årsmötet skall avsändas via e-mail senast tre veckor före årsmötet.
Med kallelsen skall förutom dagordning bifogas valberedningens förslag till
styrelse.
Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två justeringsmän
3. Fastställande av röstlängd
4. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst
5. Styrelsens årsberättelse, revisionsberättelse
6. Fastställande av resultat och balansräkning
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Disposition av årets resultat
9. Fastställande av utgift och inkomststat samt årsavgift
10. Val av ordförande
11. Val av styrelse
12. Val av vice-ordförande
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Av enskild medlem eller av styrelsen påkallad fråga
16. Mötet avslutas
Framställning av enskild medlem skall göras senast 2 månader innan årsmötet
hålls. Fråga som inte är upptagen på dagordningen får inte avgöras. För beslut
krävs en 2/3 majoritet och att de majoritetsröstande kommer från 10 olika
organisationer/företag.
Ordförande, styrelseledamöter och vice-ordförande väljs för en period om två
år. Ordförande kan bara väljas ytterligare en till period om två år, dvs en
ordförande kan ej vara ordförande längre än 4 år i rad. Styrelse skall utses i
möjligaste mån så att vid vartannat årsmöte väljs ordförande, tre-fyra övriga

ledamöter, en revisor och en person till valberedningen och vid vartannat
årsmöte väljs vice-ordförande, tre- fyra övriga ledamöter, en revisor och en
person till valberedningen. Ambitionen är att få en bra kontinuitet i
styrelsearbetet.
Styrelse

Förutom rollen ordförande och vice-ordförande utser styrelsen internt övriga
roller inom IFMA Sveriges styrelse vid ett konstituerande styrelsemöte.
Styrelsen företräder IFMA Sverige i alla angelägenheter inom ramen för dessa
stadgar och beslut på medlemsmöte. Styrelsen skall bl a:
❑

Verkställa av medlemsmöte fattade beslut

❑

Tillvarata IFMA Sveriges intressen i ekonomiska och administrativa
angelägenheter

❑

Till årsmötet avge verksamhetsberättelse med redovisning av IFMA
Sveriges ekonomi

❑

Aktivt verka för IFMA Sveriges ändamål

Styrelsen ska alltid bestå av minst 6 och som mest 11 ledamöter samt
ordförande. Om antalet ledamöter understiger 6, påkallas valberedningen och
extra medlemsmöte hålls för att säkra upp minimum-antalet. Ambitionen är
också att få till en bra representation av medlemsgrupperingen.
En ordförande ska inte sitta mer än 2 ggr, totalt max 4 år.
Firmateckning sker av Ordförande och vice ordförande var för sig.
Attesträtter skall innehas av Ordförande, vice ordförande och
ekonomiansvariga.
En ledamot kan sägas upp i förtid i undantagsfall. I de fall styrelsen har en
sådan önskan fattad via ett majoritetsbeslut blir detta först giltigt och
verkställt efter beslut på medlemsmöte eller årsmöte. Vid eventuell
uppsägning från styrelseledamot själv, hanteras detta endast i styrelsen.
Styrelsen är beslutmässig då minst 2/3 av styrelseledamöterna är fysiskt eller
virtuellt närvarande alternativt har lämnat sin röst via mail till styrelsen.
Ledamöter skall ersättas för havda kostnader. Arvode för nedlagt arbete utgår
inte. Ytterligare information kring styrelsereglemente återfinns i dokumentet
Styrelsereglemente.
Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar skall beslutas av två på varandra kommande
medlemsmöten varav ett skall vara årsmöte.
SLUT

