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Inledning
Förbundet bildades 30 mars 1952. Intill den 28 april 1966 var förbundets namn
Kontrollingenjörernas Förening (KIF), därefter Sveriges Kvalitetstekniska Förening (SKTF). I
samband med stadgeändring den 25 april 1985 antog förbundet sitt nuvarande namn
Svenska Förbundet för Kvalitet SFK.
Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK), Swedish Association for Quality (SEAQ), med
organisationsnummer 802010–3381, är en ideell och opolitisk förening. Medlemmar är
enskilda personer, regionföreningar och sektioner, företag, myndigheter och institutioner eller
andra organisationer med intresse för kvalitet och verksamhetsutveckling.
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§ 1 Syfte
-

verka för erfarenhetsutbyte mellan SFK:s medlemmar och andra intressegrupper
verka för utveckling av medlemmarnas kunskaper och erfarenhet i teoretiskt och
praktiskt avseende gällande kvalitet och verksamhetsutveckling
bidra till kvalitets- och verksamhetsutveckling i Sverige och internationellt i syfte att
stärka Sveriges konkurrenskraft
vara den självklara kunskaps- och inspirationskällan för kvalitetsprofessionen
sträva efter att vara remissinstans i ärenden som berör kvalitets- och
verksamhetsutveckling
förbundet kan som led i att främja Syftet bedriva verksamhet i aktiebolagsform

§ 2 Medlemskap
Anslutning till SFK kan erhållas av fysiska respektive juridiska personer.
Fysisk person ansluts till SFK genom medlemskap i en regionförening. Fysisk person kan
vara medlem i en eller flera regioner och sektioner. Medlem ska följa föreningens stadgar
och föreskrifter.
Juridisk person, nedan kallad Företagsmedlem (företag, myndigheter och institutioner eller
andra organisationer) ansluts till SFK under särskilda villkor som beslutas av
förbundsstyrelsen. Företagsmedlem är inte medlem i SFK via medlemskap i en region.
Fysisk person kan vara:
- personlig medlem
- pensionärsmedlem
- studerandemedlem
- hedersmedlem
Personliga medlemmars avgifter består av:
- medlemsavgift till regionerna
- medlemsavgift till valda sektioner
- serviceavgift för tjänster som ingår i medlemskap
- moms (på serviceavgiften)
Studerandemedlemskap:
Studerande som studerar på halvtid eller mer. Medlemsavgiften fastställs av SFK:s
fullmäktige. Efter studietiden övergår medlemskapet till personligt medlemskap.
Pensionärsmedlemskap:
Pensionärsmedlemskap gäller från och med det år medlemmen/sökande fyller 65 år.
Pensionär kan söka medlemskap utan att tidigare har varit medlem. Den som pensioneras
tidigare eller av annat skäl än ålder kan bli pensionärsmedlem efter skriftlig ansökan.
Medlemsavgift för pensionär: Samma som för personlig medlem men med lägre avgifter,
som fastställs av fullmäktige.
Hedersmedlem:
På styrelsens förslag kan fullmäktige till hedersledamot kalla person som gjort synnerligen
förtjänstfulla insatser för förbundet eller dess verksamhet. Hedersmedlem är befriad från
medlemsavgift i sin helhet.
Avgift (fysisk person):
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Fullmäktige beslutar om fördelning av avgifterna samt deras storlek för avgift till region
respektive sektion och serviceavgift i samband med fastställande av budget kommande
räkenskapsår. De tjänster som innefattas i serviceavgiften fastställs av fullmäktige.
Medlemsavgift gäller för 12 månader.
Utträde
Önskar medlem att utträda ur föreningen meddelas detta till kansliet.
Den som försummar att efter påminnelse erlägga stadgad årsavgift anses ha utträtt ur
föreningen. Faktura skickas per mail. Efter en månad skickas påminnelsefakturan som brev.
Medlemmen avförs från medlemsregistret två månader efter det att fakturan, efter
påminnelsen per brev, ej har reglerats. Region respektive sektion ska meddelas om medlem
riskerar att bli utesluten.
Uteslutning
Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne motarbetat föreningens verksamhet eller
ändamål eller uppenbart skadat föreningens intressen. Gäller även företagsmedlemskap.
Uteslutning av medlem beslutas av styrelsen. Medlem ska beredas tillfälle att få yttra sig före
beslut. Beslutet ska meddelas medlemmen skriftligt.
Företagsmedlemskap
Företagsmedlemmar (företag, myndigheter och institutioner eller andra organisationer)
ansluts till SFK under särskilda villkor, som innebär att organisationen är (direkt)medlem i
SFK (inte via någon region) och får tillgång till vissa tjänster.
För varje Företagsmedlem ska överenskommelse träffas om vilka tjänster som ska ingå och
kostnaden för dessa. Förbundsstyrelsen beslutar om priset på dessa tillhandahållna tjänster.
Företagsmedlemmar kan ej ha representanter i region, sektion, förbundsstyrelse eller
fullmäktige.

§ 3 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhetsår och räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 4 Organisation
Förbundet består av:
- fullmäktige
- förbundsstyrelse
- regioner
- sektioner
- kansli
- aktiebolag
Förbundsstyrelsen kan inom sig utse utskott. Utskottens mandat och sammansättning
beslutas av förbundsstyrelsen.

§ 5 Fullmäktige/extra fullmäktige
Fullmäktige/extra fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ. Det beslutar i
övergripande frågor om förbundets inriktning och verksamhet. Förbundsordförande eller den
av förbundsordförande utsedde ledamoten är föredragande vid fullmäktigemöten.
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Fullmäktige/extra fullmäktige består av valda representanter från regionföreningar och
sektioner.
Varje regionförening och sektion utser inom sig, vid sina årsmöten, två representanter till
fullmäktige för en mandattid av 1 år. Namn på valda representanter ska vara kansliet
tillhanda senast fyra veckor före ordinarie fullmäktigemöte.
Eventuella fullmakter ska vara kansliet tillhanda senast en vecka före ordinarie eller extra
fullmäktigemöte. Fullmakt får användas om en representant inte har möjlighet att delta på ett
fullmäktige- eller ett extra fullmäktigemöte. Fullmakt får endast ges av en representant till en
medlem i samma region eller sektion.
Ledamot i förbundsstyrelsen får inte samtidigt vara ledamot i vare sig ordinarie eller extra
fullmäktige. En ledamot i förbundsstyrelsen kan inte med fullmakt ersätta en representant på
ett fullmäktige- eller ett extra fullmäktigemöte och på så sätt ha rösträtt.
Det är önskvärt att ledamöter från förbundsstyrelsen närvarar på fullmäktigemöten för att
kunna ge fullvärdig information i olika frågor.
Ordinarie fullmäktigemöte ska hållas årligen mellan den 15 och den 30 april.
Kallelse:
Kallelse till ledamöterna med föredragningslista och beslutsunderlag, såsom
verksamhetsberättelse, årsredovisning, valberedningens förslag, inlämnade motioner med
förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut, samt förbundsstyrelsens propositioner, ska
skickas ut senast fyra veckor före det ordinarie fullmäktigemötet.
Kallelse ska skickas till region- och sektionsstyrelser, kansli, controller, internrevisor samt
styrelserna i SFK:s bolag. Handlingarna ska också finnas internt på webbplatsen och på
SFK:s kansli.
Kallelse och möteshandlingar utfärdas av styrelsen. Ordinarie fullmäktigemöten får
genomföras som distansmöten. Deltagare har alltid rätt att delta på distans.
På fullmäktigemöte får fattas beslut endast i frågor på utskickad föredragningslista och som
har redovisats i ett beslutsunderlag.
Fullmäktigemöte är beslutsmässigt med det antal ledamöter som är närvarande inklusive
eventuella fullmakter. Beslut fattas med enkel majoritet om inte stadgarna anger annat. I
samband med ändring av stadgar gäller dock att minst 2/3 av det totala möjliga antalet
representanter, inklusive eventuella fullmakter, är närvarande.
Protokoll ska delges ledamöter, förbundsstyrelse, regionföreningar, sektioner samt
styrelserna i SFK:s bolag.

Vid ordinarie fullmäktigemöte ska minst följande ärenden förekomma:
- Mötet öppnas av förbundets styrelseordförande
- Upprop av anmälda fullmäktigeledamöter
- Fråga om mötets behöriga utlysning
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-

Fastställande av föredragningslista
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justerare som jämte mötets ordförande ska justera protokollet, justerarna
är tillika rösträknare

-

Ärenden Förbundet:
- Föregående fullmäktigeprotokoll
- Verksamhetsberättelse
- Årsredovisning
- Revisorernas berättelse
- Beslut om ansvarsfrihet för förbundets styrelse
- Behandling av motioner och styrelsens förslag. Behandling av styrelsens
lagda propositioner
- Val av förbundets styrelseordförande
- Val av övriga styrelseledamöter i förbundsstyrelsen
- Val av Controller
- Val av auktoriserad revisor till förbundet och intern verksamhetsrevisor
- Val av förbundets valberedning
- Beslut om vision, mål, verksamhetsplan och handlingsplan för förbundets
verksamhet
- Fastställande av rambudget
- Beslut om medlemsavgifter för kommande räkenskapsår

-

Ärenden SFK:s bolag:
- Bolagens årsredovisningar och revisionsberättelser
- Förslag till styrelseordförande och styrelseledamöter samt auktoriserade
revisorer i SFK:s Bolag
- Redogörelse av förslag till verksamhetsplan och rambudget för bolagens
verksamhet
- Val av ägarrepresentant att företräda förbundet vid SFK:s bolags
bolagsstämmor (Ägarrepresentanten äger rätt att under löpande räkenskapsår
ta del av räkenskaper och övriga handlingar som berör bolagsstyrelserna
(bl.a. styrelseprotokoll) och bolagens förvaltning)

-

Avslutning av mötet:
- Mötets avslutande

Extra fullmäktigemöte:
Extra fullmäktigemöte kan kallas till då:
- förbundsstyrelsen bedömer att det finns ett behov
- minst 1/3 av ledamöterna i fullmäktige så skriftligen begär
- någon av förbundets revisorer eller ägarrepresentanten så skriftligen begär
Begäran riktas till kansliet. Underlåter förbundsstyrelsen att inom 5 dagar kalla till extra
fullmäktigemöte får de som har begärt ett extra fullmäktigemöte skicka kallelsen.
Förbundsstyrelsen utser föredragande.
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Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag ska skickas ut av styrelsen minst tre
veckor före mötet. Eventuella fullmakter ska finnas kansliet tillhanda senast en vecka före
extra fullmäktigemöte.
Styrelseledamot i förbundsstyrelsen får inte samtidigt vara ledamot varken i ordinarie eller
extra fullmäktige.
På extra fullmäktigemöte får fattas beslut endast i frågor på utskickad föredragningslista och
som har redovisats i ett beslutsunderlag.
Extra fullmäktigemöte är beslutsmässigt med det antal ledamöter som är närvarande
inklusive eventuella fullmakter. I samband med ändring av stadgar gäller dock att minst 2/3
av det totala möjliga antalet representanter inklusive eventuella fullmakter är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet om inte stadgarna anger annat. Protokoll ska delges
ledamöter, styrelse, regionföreningar, sektioner samt styrelserna i SFK:s bolag.
Extra fullmäktigemöten får genomföras som distansmöten. Deltagare har alltid rätt att delta
på distans.

§ 6 Motioner
Enskild medlem, samt region och sektion, får till fullmäktigemöte avge skriftlig motion, denna
ska vara förbundsstyrelsen tillhanda åtta veckor före ordinarie fullmäktigemöte.
Påminnelse om möjlighet att lämna in motion inför kommande ordinarie fullmäktigemöte, ska
ske till förbundets medlemmar senast 12 veckor före mötet.

§ 7 Allmänt medlemsmöte
Förbundsstyrelsen kan besluta om allmänt medlemsmöte för till exempel information eller
diskussion av viktigare ärenden. Beslut fattas inte på allmänt möte, utan dess mening är en
rekommendation till fullmäktige och eller förbundsstyrelse.

§ 8 Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen företräder förbundet och leder dess verksamhet utgående från stadgar,
fullmäktiges beslut och verksamhetshandboken.
Fullmäktige väljer styrelse. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och av
fullmäktige valda ledamöter från regioner och sektioner. Varje region och sektion äger rätt att
ha en ledamot i styrelsen. Styrelsemedlem måste vara medlem i en region.
Förbundets ordförande väljs på ett år. Övriga styrelseledamöter väljs på två år, så att halva
styrelsen väljs vart annat år.
Styrelsemedlem kan inte ge fullmakt till någon annan att företräda denne med beslutsrätt.
Styrelsen kan välja att adjungera en medlem till förbundsstyrelsen utan rösträtt. Styrelsen
konstitueras vid första styrelsesammanträdet efter fullmäktigemötet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre styrelseledamöter eller
någon av sektionernas, regionföreningarnas styrelser kräver ett styrelsemöte.
Protokoll ska delges förbundsstyrelsens ledamöter samt styrelserna i regionföreningar och
sektioner samt bolag.
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Förbundets firma tecknas gemensamt av styrelsen, men kan av styrelsen delegeras till
enskilda ledamöter, var för sig eller två i förening.
Styrelsen är beslutsmässig då minst 1/3 av styrelsens ledamöter samt ordförande eller vice
ordförande är närvarande. Ordförande/vice ordförande har rösträtt i styrelsen samt
utslagsröst vid lika röstetal.

§ 9 Verksamhetshandbok
Verksamhetshandboken klargör förbundets organisation och arbetssätt. Den är ett
hjälpmedel för att samordna verksamheten inom förbundet. Verksamhetshandboken och
ändringar till denna fastställs av styrelsen. Verksamhetshandboken ska hållas tillgänglig för
styrelserna i regioner och sektioner.

§ 10 Regioner
-

Regioner skapar möjligheter till utveckling och kontakter i medlemmarnas närhet
Deras verksamhet innefattas i förbundets handlingsplan och mål
Bildande av regioner fastställs av fullmäktige
Regionerna kan beviljas startbidrag första verksamhetsåret
Regionerna utgör egna juridiska personer och ska ha egen styrelse och ekonomisk
redovisning
Regionerna ska följa SFK:s fastställda stadgar för regioner
Regionerna lämnar verksamhetsberättelse till SFK:s styrelse minst fyra veckor före
ordinarie fullmäktigemöte
Medlemskap i en region ger medlemskap i förbundet
Regionernas namn fastställs av regionerna och ska innehålla tillägget:
Regionförening i Svenska Förbundet för Kvalitet

§ 11 Sektioner
-

Sektioner företräder speciella bransch- och intresseområden
Sektioner skapar möjligheter till utveckling och kontakter inom en speciell bransch
eller ett intresseområde. Deras verksamhet innefattas i förbundets handlingsplan och
mål
Bildande av sektioner fastställs av fullmäktige
Sektionerna kan beviljas startbidrag första verksamhetsåret
Sektionerna utgör egna juridiska personer och ska ha egen styrelse och ekonomisk
redovisning
Sektionerna ska följa SFK:s fastställda stadgar för sektioner
Sektionerna lämnar verksamhetsberättelse till SFK:s styrelse minst fyra veckor före
fullmäktige
Medlemskap i region ger rätt till medlemskap i valfria sektioner mot erläggande av
årsavgift för sektion
Sektionernas namn fastställs av sektionerna och ska innehålla tillägget: Sektion inom
Svenska Förbundet för Kvalitet

§ 12 SFK:s bolag
Förbundets affärsverksamhet bedrivs i aktiebolag. Bolagens ändamål och verksamhet
framgår av bolagsordning och ägardirektiv. Förbundets ordförande får inte samtidigt vara
ordförande för bolagsstyrelsen eller VD i något av SFK hel- eller delägda bolag.
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Förbundet kan som led i att främja syftet bedriva verksamhet i aktiebolagsform.

§ 13 Revision
Förbundets verksamhet granskas av en auktoriserad revisor samt en av fullmäktige vald
intern verksamhetsrevisor. Revisionsberättelser ska sändas till styrelsen senast fem veckor
före ordinarie fullmäktigemöte.

§ 14 Valberedning
Fullmäktige ska årligen utse en valberedning, på förslag från förbundsstyrelsen.
Valberedningen består av ordförande och fyra ledamöter.
Valberedningens uppgift är att
- bereda val av fullmäktigemötets ordförande
- bereda val av förbundets styrelseordförande, vice ordförande och controller
- bereda val av övriga styrelsemedlemmar i förbundets styrelse
- bereda val av revisor och intern verksamhetsrevisor i förbundet
- bereda val av styrelseordförande och styrelseledamöter samt revisorer i SFK:s bolag
- bereda val av ägarrepresentant att företräda förbundet vid SFK:s bolags
bolagsstämmor
Valberedningens förslag ske finnas kansliet tillhanda senast fem veckor före ordinarie
fullmäktigemöte.

§ 15 Ändring av stadgar
För ändring av stadgar fordras beslut av två på varandra följande fullmäktigemöten, varav
minst ett ska vara ordinarie fullmäktigemöte. Tiden mellan dessa möten ska vara minst tre
månader. Förslag till ändringar ska skickas ut tillsammans med kallelse. Beslut om ändring
ska bifallas av minst 2/3 av det totala möjliga antalet representanter inklusive eventuella
fullmakter.

§ 16 Upplösning
För upplösning av förbundet fordras beslut av två fullmäktigemöten, varav minst ett ordinarie.
Tiden mellan dessa möten ska vara minst tre månader. Beslutet ska vid varje möte bifallas
av minst 3/4 av det totala möjliga antalet representanter inklusive eventuella fullmakter.
Beslutas det om upplösning av förbundet ska samtidigt beslut om disposition av dess
tillgångar fattas.
Upplösning av region eller sektion beslutas av fullmäktige. Beslutas det om upplösning av
region eller sektion ska samtidigt beslut om disposition av dess tillgångar fattas

Förtydligande
Med uttrycket ”Styrelse och Styrelseledamot” i ovanstående stadgar, avses alltid
”Förbundsstyrelse och Förbundsstyrelseledamot” om inte texten specificerar annorlunda.
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