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§ 1 

Förbundets namn och ändamål 

Förbundets namn är Riksförbundet 

Enskilda Vägar. 

Förbundet skall som partipolitiskt obunden 

organisation företräda de enskilda 

väghållarna i Sverige och bevaka deras 

intressen gentemot politiker, myndigheter 

och organisationer. Förbundet skall 

underlätta medlemmarnas verksamhet 

genom rådgivning, utbildning och 

information.   

§ 2 

Medlemmar 

Till medlemmar i förbundet kan antas 

vägföreningar och vägsamfälligheter samt, 

i den mån de ombesörja enskild 

väghållning, samfällighetsföreningar, 

samfälligheter, tomtägareföreningar och 

liknande sammanslutningar. 

§ 3 

Organisation 

Förbundets beslutanderätt utövas på 

förbundsstämma. 

Förbundet företräds av en förbundsstyrelse 

som har sitt säte i Stockholm. 

Förbundets räkenskapsår omfattar perioden 

1 januari år 1 – 31 december år 2. 

Val förbereds av en valberedning. 

§ 4 

Förbundsstämma 

Ordinarie förbundsstämma skall hållas 

senast den 31 mars vartannat år. 

Extra stämma kan inkallas om styrelsen, 

revisorerna eller minst en femtedel av 

medlemmarna anser det nödvändigt.  

§ 5 

Skriftlig kallelse skickas ut av styrelsen 

senast två veckor före stämma. Den skall 

skickas till hos kansliet av medlemmarna 

anmälda e-postadresser eller anmälda 

postadresser. 

§ 6 

I kallelsen skall anges tid och plats för 

stämman samt vilka ärenden som skall 

förekomma. I kallelse till ordinarie stämma 

skall framgå var styrelsens 

verksamhetsberättelse och revisions-

berättelse för den gångna perioden, 

styrelsens förslag till budget samt 

medlemsavgift för löpande 

räkenskapsperiod finns tillgängliga för 

granskning. 

§ 7 

Vid ordinarie stämma skall följande 

ärenden förekomma: 



1. Fråga om kallelse skett i behörig 

ordning 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av två justeringsmän 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse 

5. Revisionsberättelsen 

6. Fastställande av resultaträkningen 

och balansräkningen 

7. Frågan om ansvarsfrihet för 

styrelsen för den gångna perioden 

8. Inkomna ärenden och motioner 

9. Arvoden till styrelse och revisorer 

10. Styrelsens förslag till budget 

11. Val av styrelseordförande, 

styrelse-ledamöter och suppleanter 

12. Val av revisorer 

13. Val av valberedning och samman-

kallande 

14. Vad styrelsen i övrigt vill 

hänskjuta till stämman 

15. Meddelande av plats där 

stämmoprotokollet hålls 

tillgängligt  

Vid extra stämma skall behandlas ärenden 

under punkt 1, 2, 3, 8, och 15. 

§ 8 

Medlem kan genom motion väcka förslag 

rörande förbundets verksamhet. Motion, 

som skall behandlas på ordinarie stämma 

skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 

november året före stämman. Styrelsen 

skall bereda sådana motioner och från 

kallelsetidpunkt hålla dem jämte eget 

yttrande tillgängliga för medlemmarna.  

 

§ 9 

Vid stämman äger varje medlem rätt att 

vara företrädd av ett ombud. 

Varje ombud har en röst. 

Medlem som inte betalt avgift får delta i 

stämma men har ej rösträtt. 

§ 10 

Beslut fattas med enkel majoritet. Begärs 

omröstning, fattas beslut genom öppen 

omröstning förutom personval som sker 

med slutna sedlar. 

Vid lika röstetal avgörs personval genom 

lottning. I andra frågor har ordföranden 

utslagsröst. 

§ 11 

Över beslut som fattas på stämma skall 

genom styrelsens försorg föras protokoll.  

Stämmoprotokollet skall justeras inom två 

veckor efter stämman och därefter hållas 

tillgängligt för medlemmarna. 

                            § 12 

Styrelse 

Styrelsen har sju ledamöter och fyra 

suppleanter. Ordförande väljs på två år av 

ordinarie stämma. De sex övriga 

ledamöterna väljs på fyra år vid ordinarie 

stämma med hälften vartannat år. 

Suppleanterna väljs på fyra år med hälften 

vartannat år. 

§ 13 

Styrelsen konstituerar sig själv förutom val 

av ordförande. Styrelsen ansvarar för att 

förbundet organiseras på lämpligt sätt för 

att uppfylla förbundets ändamål. 

§ 14 

Styrelsesammanträde hålls på tid och plats 

som styrelsen bestämmer.  



Om ordföranden eller tre ledamöter finner, 

att sammanträde behövs före bestämd tid, 

skall sådant sammanträde hållas. 

§ 15 

Ordförande kallar till styrelsesammanträde 

minst åtta dagar före sammanträdet med 

uppgift om förekommande ärenden. 

Suppleanterna skall inom samma tid 

underrättas om sammanträdet och 

förekommande ärenden.  Ledamot som är 

förhindrad att närvara, skall genast 

meddela detta till ordföranden som kallar 

suppleant i ledamots ställe. 

§ 16 

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i 

behörig ordning och minst halva antalet 

styrelseledamöter är närvarande. 

Styrelsesammanträde anses även behörigen 

utlyst om samtliga ordinarie ledamöter 

infunnit sig till sammanträdet. Beslut fattas 

med enkel majoritet. Vid lika röstetal 

avgörs personval genom lottning. I andra 

frågor har ordföranden utslagsröst.  

Den som deltagit i beslut kan reservera sig. 

Reservation skall anmälas före 

sammanträdets slut.  

Styrelseledamot får inte ta befattning med 

angelägenhet där han har ett väsentligt 

intresse som står i strid med förbundets 

intresse. 

§ 17 

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut 

skall föras protokoll som upptar datum, 

deltagande ledamöter och suppleanter, kort 

beskrivning av ärendet, styrelsens beslut 

samt anförda reservationer. Protokollet 

skall justeras av ordföranden eller annan 

ledamot som vid förfall för ordföranden 

lett sammanträdet. 

 

 

§ 18 

Valberedning 

Vid ordinarie förbundsstämma utses en 

valberedning bestående av två till fyra 

personer. 

Valberedningen har att till nästa ordinarie 

stämma avge förslag till styrelseledamöter 

och revisorer samt suppleanter för dem. 

Stämman utser en person i valberedningen 

till sammankallande. 

 

§ 19 

Ekonomi 

Varje medlem är skyldig att enligt beslut 

vid stämma betala medlemsavgift till 

förbundet med en fast och en rörlig del.  

Den fasta delen bestäms till lika belopp för 

varje medlem. Den rörliga delen utgår i 

proportion till längden på den vägsträcka 

medlemmen förvaltar.  

Styrelsen äger rätt att nedsätta den rörliga 

delen som avser medlems vägsträcka som 

överstiger 40 kilometer. 

§ 20 

Beslutad medlemsavgift skall betalas 

senast den 30 april, om stämman inte 

beslutar annat. 

 

§ 21 

Medlem, som ej betalat avgift inom 

fastställd tid, kan uteslutas ur förbundet 

genom beslut av styrelsen. 

§ 22 

Styrelsen skall föra redovisning över 

förbundets räkenskaper samt verkställa 

bokslut med resultat- och balansräkning 

inom sex veckor från räkenskapsperiodens 

utgång. 



§ 23 

Revision 

För granskning av styrelsens förvaltning 

skall medlemmarna på ordinarie 

förbundsstämma välja två revisorer, varav 

minst en skall vara auktoriserad.  Istället 

för en auktoriserad revisor må stämman 

utse ett revisionsbolag med en i bolaget för 

revisionen ansvarig revisor. 

Mandattiden är fyra år. 

 

                         § 24 

Revisorerna skall granska styrelsens 

förvaltning och räkenskaper och vara så 

ingående och omfattande som god 

revisionssed kräver. 

Revisionsberättelse skall överlämnas till 

styrelsen senast den 20 februari. 

§ 25 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 

en räkenskapsperiod behandlas på 

ordinarie förbundsstämma nästa 

räkenskapsperiod. 

Beviljas ej ansvarsfrihet, men har talan om 

skadestånd ej anhängiggjorts inom ett år 

efter stämman, anses ansvarsfrihet vara 

beviljad. 

 

§ 26 

Stadgeändring  

 

För beslut om ändring av stadgarna 

fordras, att antingen alla vid ordinarie 

stämma representerade röstberättigade 

medlemmar är ense därom, eller att 

överensstämmande beslut fattas på två 

varandra följande stämmor varav minst en 

ordinarie. 

Beslut om stadgeändring får ej tillämpas 

innan protokollet från stämman justerats. 

 

 

 


