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STADGAR

Licensierade Pallreparatörers Branschorganisation, PAREBO
1. Namn
Föreningens namn skall vara Licensierade Pallreparatörers Branschorganisation,
PAREBO.
2. Ändamål
Föreningen skall vara en ideell förening med ändamål att
-

verka för att gällande standarder för EUR-pallar efterföljs och upprätthålls av
såväl EUR certifierade företag som av användare,

-

vara referensorgan gällande regelverk för reparationer och sortering av EURpallar,

-

verka för ett nära samarbete med tillsynsmyndighet(er), varumärkesägaren av
EUR-märket samt andra aktörer gällande EUR-pallar,

-

verka för kompetenshöjande åtgärder bland såväl de egna medlemmarna som
bland användare.

Föreningen skall kunna ta emot stöd och bidrag , som främjar föreningens ändamål.
3. Medlemskap
Alla certifierade reparationsföretag av EUR-pallar, som verkar för föreningens
ändamål, äger rätt att bli medlemmar. Inträde sker antingen vid bildandet av
föreningen eller senare efter prövning av styrelsen.
Föreningens styrelse äger rätt att utesluta medlem som enligt styrelsens bedömning
inte i tillräcklig grad främjar föreningens ändamål, inte uppfyller sina skyldigheter,
förfar bedrägligt eller brottsligt på sätt som skadar föreningens anseende/intressen.
Med medlem avses företaget, dess ägare eller styrelse.
Ett styrelsebeslut om uteslutning, frånsett ej erlagd medlemsavgift, kan inom 30 dagar
överklagas och skall i sådant fall behandlas på ett medlemsmöte.
Vid utträde eller uteslutning ur föreningen äger inte medlem del i föreningens
tillgångar och ansvarar inte heller för föreningens skulder.
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4. Styrelse
Föreningen förvaltas och företräds av en styrelse bestående av minst 3 ledamöter och
minst 2 suppleanter. Styrelsen utses första gången genom beslut vid konstituerande
möte och halva styrelsen väljs för en mandattid om 2 år. Ordföranden väljs samtidigt, i
övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Därefter sker val på årsmöte.
För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att minst hälften av dess ledamöter
inklusive tjänstgörande suppleant är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
5. Styrelsens arbete
Styrelsen sammanträder i den omfattning verksamheten kräver. Vid styrelsens
sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden. Protokollen
skall delges medlemmarna och arkiveras på ett betryggande sätt.
Arvoden skall ej utgå.
6. Sammanträden
Årsmöte skall hållas senast före mars månads utgång.. Kallelse skall vara medlem
tillhanda senast 14 dagar före mötet.
Utöver årsmötet skall ett vårmöte (maj) och ett höstmöte (september) hållas.
På skriftlig begäran från minst en fjärdedel av föreningens medlemmar är styrelsen
skyldig att kalla till extra möte. Varje medlem har en röst. I företag som innehas av två
eller flera personer äger endast en person rätt att rösta.
Varje medlem äger rätt att hos styrelsen väcka skriftlig motion senast 14 dagar före
årsmöte.
7. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden tillsammans med annan styrelseledamot.
Kassören och ordföranden tecknar var och en för sig föreningens bankkonton.
Föreningens räkenskaper skall omfatta kalenderår.
8. Stadgeändring, upplösning
För ändring av dessa stadgar eller beslut om upplösning av föreningen fordras beslut
på ett medlemsmöte med 2/3 majoritet.
9. Årsavgifter
Medlem skall senast före utgången av februari månad erlägga av årsmötet fastställd
årsavgift för innevarande kalenderår.
Medlem är skyldig att betala hela årsavgiften oavsett när under året inträde sker.
Vid begäran , som skall ske skriftligt, om utträde ur föreningen äger medlem ej rätt
att få tillbaka del av årsavgiften.
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Utöver fastställd årsavgift kan medlemsmöte besluta om att ytterligare medel skall
tillskjutas för att täcka föreningens utgifter.
10. Revisor
Föreningen skall ha en revisor och en revisorssuppleant, som första gången utses vid
konstituerande medlemsmöte. Revisor och suppleant väljs för ett år på årsmöte.
11. Årsmötet
Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. På årsmötet skall upptagna ärenden
förekomma:
Öppnande
Godkännande av dagordning
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av justeringsman tillika rösträknare
Fastställande om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Föredragning av årsberättelse
Föredragning av revisionsberättelse
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om resultatdisposition
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår
Val av ordförande
Val av övrig styrelse inkl suppleanter
Val av revisor och revisorsuppleant
Val av valberedning
Beslut om årsavgift
Behandling av inkomna motioner
Övriga frågor
Årsmötets avslutning.

Dessa stadgar har reviderats och godkänts vid medlemsmöte 2010-11-11.

