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Stadgar för föreningen  
Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond, SBUF 
 

Antagna vid årsstämma den 5 maj 2021 och extra årsstämma 23 juni 2021. 

§ 1. Ändamål och verksamhet 

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond är en ideell förening, bildad år 1983. SBUF:s ändamål 
är att verka för utveckling av byggprocessen så att skapa bättre förutsättningar för entreprenörer 
och installatörer att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete. 

Föreningens verksamhet inriktas huvudsakligen på: 

• att ekonomiskt stödja forskning och utveckling i överensstämmelse med föreningens 
ändamål vid i första hand företag, men även vid universitet, högskolor och andra 
forskningsorgan, 

• att informera i första hand medlemmar om pågående verksamhet och resultat, 
• att stimulera till debatt och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och forskare angående 

utvecklingsfrågor av gemensamt intresse. 

§ 2. Säte 

Föreningen har sitt säte i Stockholm. 

§ 3. Medlemskap 

Medlemmar i föreningen är i byggbranschen verksamma sammanslutningar av byggentreprenörer 
och installatörer samt arbetstagarorganisationer inom samma område. 

Ny medlem antas av årsstämman och beslutet ska stödjas av samtliga medlemmar. 

§ 4. Avgifter 

Föreningens verksamhet finansieras huvudsakligen genom avgifter från medlemmarna. 

Höstmötet fastställer föreningens budget och avgiftsuttag från respektive medlem för 
nästkommande år. 
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§ 5. Styrelse 

Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter med fyra suppleanter. Byggföretagen och Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet utser var sin ledamot och en suppleant för denne. Övriga 
arbetsgivarorganisationer i samverkan utser en ledamot och en suppleant. På samma sätt utser 
övriga arbetstagarförbund i samverkan en ledamot och en suppleant. 

Ordförande i styrelsen och föreningen är den av Byggföretagen utsedde ledamoten eller vid 
förhinder dennes suppleant. 

§ 6. Styrelsens uppgifter 

Styrelsen ska särskilt: 

• verka för föreningens ändamål 
• förelägga årsstämman förslag till riktlinjer för föreningens verksamhet och att i takt med 

utvecklingen föreslå erforderliga förändringar i dessa riktlinjer 
• till årsstämman avgiva förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkningar 
• till höstmötet framlägga förslag till budget och avgifter för nästkommande år 
• besluta i frågor rörande ekonomiskt stöd till forskning och utveckling i överensstämmelse 

med föreningens ändamål och i enlighet med av föreningen fastställda riktlinjer, efter det 
att berörda utskott dessförinnan ska ha lämnat rekommendation 

• utse och entlediga verkställande direktör 
• efter förslag från medlemmarna utse ledamöter och ordförande i branschutskotten och 

forskningsutskottet 
• utåt företräda föreningen. 

Styrelsen kan ge fullmakt åt ombud att företräda föreningen inför domstol och myndighet. 
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§ 7. Styrelsens sammanträden 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller verkställande direktören minst fyra 
gånger per år. Sådan kallelse ska även utfärdas om av två av styrelsens ledamöter fordrar det. 

Ledamot är skyldig att omedelbart anmäla förhinder. 

Suppleanterna i styrelsen ska för kännedom underrättas om styrelsesammanträde. 

Inom styrelsen har varje ledamot en röst. 

Styrelsen är behörig att fatta beslut endast om den är fulltalig. Beslut inom styrelsen fattas med 
enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som stöds av ordföranden. 

§ 8. Verkställande direktör 

Verkställande direktören ska under styrelsens överinseende sköta den löpande förvaltningen. 

§ 9. Utskott 

I föreningen finns forskningsutskott och branschutskott för beredning av ärenden. 

Förändring av utskott och inrättande av nytt utskott beslutas av årsstämma. 

Fråga som berör flera utskott ska beredas av varje berört utskott för yttrande. 

§ 10. Forskningsutskottet 

Föreningens forskningsutskott ska bereda ansökningar om forskningsstöd och att ta initiativ till 
forskning inom för byggentreprenörer och installatörer vitala områden. 

Utskottet ska bestå av fem till nio ledamöter, som utses av styrelsen på förslag av medlemmarna. 

§ 11. Branschutskott 

För de olika delbranscher, som är representerade i föreningen, inrättas branschutskott med 
företrädare för respektive delbransch. Utskotten ska ha en rådgivande funktion och utgör 
remissorgan i frågor om ekonomiskt stöd till forskning och utveckling. 

Branschutskott ska bestå av tre till sju ledamöter, som utses av styrelsen på förslag av 
medlemmarna. 
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§ 12. Firmateckning 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de personer som styrelsen därtill 
utser, samt av verkställande direktören beträffande åtgärder som i aktiebolag ankommer på 
verkställande direktören enligt aktiebolagslagen 8 kap 29 och 36 §§. 

§ 13. Räkenskaper 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 

Räkenskaperna ska föras på sådant sätt att föreningens intäkter och kostnader kan hänföras till 
respektive medlem. 

Över föreningens förvaltning under året ska förvaltningsberättelse avgivas av styrelsen och 
verkställande direktören. 

Förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkningar samt protokoll och räkenskaper ska 
överlämnas till revisorerna före den 1 april. 

§ 14. Revision 

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och föreningens 
räkenskaper utses på årsstämma två revisorer med samma antal suppleanter. Den ene revisorn 
samt suppleanten för denne ska vara auktoriserad. 

Revisorerna ska före den 15 april ge utlåtande över styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltningsberättelse och över den verkställda granskningen. 
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§ 15. Medlemsmöten 

Årsstämma hålls årligen före maj månads utgång. 

Höstmötet hålls årligen före december månads utgång. 

Ytterligare medlemsmöte kan hållas om styrelsen finner det nödvändigt. 

Medlemsmöte är inte behörigt att fatta beslut om inte minst hälften av medlemmarna deltar i 
beslutsfattandet. 

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma: 

a. Justering av röstlängd 
b. Val av två justeringsmän 
c. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 
d. Förvaltningsberättelsen med balans- och resultaträkningar 
e. Revisorernas berättelse 
f. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 
g. Anteckning av enligt § 5 i stadgarna utsedd styrelse 
h. Fråga om ersättning till styrelseledamöter och revisorer 
i. Val av revisorer och suppleanter för dessa 
j. Övriga ärenden 

Vid höstmötet ska – utöver vid årsstämma under a) – c) angivna ärenden – beslutas om budget 
och avgifter för kommande verksamhetsår. 

Kallelse till medlemsmöte, med uppgift om vad som ska behandlas, ska ske skriftligen minst 
fjorton dagar före stämman eller mötet. 

Vid medlemsmöte får inte fattas beslut i fråga som inte angivits i kallelsen eller 
föredragningslistan. 

§ 16. Röstning vid stämma eller medlemsmöte 

Vid medlemsmöte har varje medlem en röst. 

Röstning får inte ske med fullmakt för annan medlem. 
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§ 17. Protokoll 

Vid styrelsesammanträde och medlemsmöte ska föras protokoll. 

Protokoll från styrelsesammanträde ska justeras av samtliga styrelseledamöter och verkställande 
direktören. 

Protokoll från medlemsmöte ska justeras av ordföranden, verkställande direktören och två 
medlemsrepresentanter. 

§ 18. Utträde 

Medlem kan, om styrelsen inte medger undantag, utträda ur föreningen endast vid utgången av 
det kalenderår under vilket anmälan om utträde skett. 

Anmälan måste lämnas senast under mars månad för att utträde ska kunna beviljas i och med 
samma års utgång. 

Vid utträde äger medlem inte rätt till någon del av föreningens tillgångar, om inte medlemsmöte 
beslutar annorlunda. 

§ 19. Inbördes tvist 

Tvist mellan medlem och föreningen rörande tolkning eller tillämpning av dessa stadgar avgörs av 
tre skiljemän. Om enighet om tredje skiljeman inte kan uppnås ska denne utses enligt reglerna för 
Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut. 

§ 20. Stadgeändring 

För beslut om ändring av dessa stadgar fordras att beslutet fattas vid två på varandra följande 
medlemsmöten med minst en månads mellanrum. 

Det ena av dessa möten ska vara en årsstämma. 

Vid båda dessa möten ska beslutet ha biträtts av minst två tredjedelar av de röstande och att 
Byggföretagens röst ingår i den majoriteten. 

§ 21. Upplösning 

För beslut om föreningens upplösning erfordras, att beslutet fattas på samma villkor som anges i 
§20. 

I beslutet om upplösning ska ingå hur föreningens tillgångar ska fördelas bland medlemmarna, 
som förutsätts använda medlen för ändamål motsvarande det ändamål som varit föreningens. 
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