
§
GLASBRANSCHFÖRENINGENS 

STADGAR
Beslutad vid Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2015 

samt vid efterföljande extra föreningsmöte 4 juni 2015.



§ 1  Ändamål
Glasbranschföreningen (nedan kallad föreningen) är en bransch- och arbetsgivarorganisation 
samt medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv.
 
Glasbranschföreningen har till ändamål att i enlighet med dessa och Svenskt Näringslivs 
stadgar tillvarataga och främja sina medlemmars gemensamma intressen även så i frågor som 
berör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

§ 2 Organisation
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. Föreningsstyrelsen, som har sitt 
säte i Stockholm, är föreningens verkställande organ, handhar och leder dess verksamhet 
samt är, då föreningsmötet icke är samlat, i de frågor vari detta icke fattat beslut eller i vilken 
vid allmän omröstning kvalificerad majoritet icke uppnås, även föreningens beslutande organ.
 
Till sin hjälp har styrelsen flera arbetsgrupper. I arbetsgrupperna kan ingå ledamot från 
styrelsen. Arbetsgrupperna arbetar efter direktiv och beslut fattade av styrelsen.
 
Föreningens verksamhetsområde indelas i distriktsavdelningar till antal och omfattning, som 
bestämmes av föreningsmötet. Distriktsavdelningar må dock efter två på varandra följande 
distriktsmöten, det senare minst en månad efter det förra, själva besluta om sammanslagning 
av distriktavdelningar alternativt att vid behov förklara distriktsverksamheten för vilande. 
För varje distriktsavdelning skall finnas en distriktsstyrelse, som sorterar direkt under 
föreningsstyrelsen.
 
Beträffande distriktsavdelningar hänvisas till § 20 nedan. För tillhandahållande av medlems-
specifika tjänster och för information, utbildning och rådgivning m m åt medlemsföretag skall 
finnas ett servicebolag, Glasbranschens Serviceaktiebolag.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan efter prövning av föreningens styrelse beviljas företag som 
i Sverige driver verksamhet inom glas- och metallbranschen och närliggande verksamhets-
områden.
 
Medlemskap i föreningen skall omfatta samtliga arbetstagare som är anställda i verksamhet 
för vilken anslutning till föreningen skett. Styrelsen kan medge undantag härifrån under förut-
sättning av Svenskt Näringslivs godkännande.
 
Dessutom kan företag som producerar eller marknadsför råvaror, halvfabrikat eller tjänster till 
medlemsföretagen upptagas som associerade företag. Dessa associerade företag kan ej väljas 
in i styrelsen och har ej heller rösträtt vid föreningsmöten men kan för övrigt väljas till olika 
kommittéer och arbetsgrupper.
 
Medlem i föreningen är skyldig att på begäran av föreningen lämna uppgifter som styrelsen 
infordrar inom föreningens verksamhet, såsom storleken på den föreningsanslutna omsätt-
ningen i sin rörelse, företagets löneumma och antalet anställd personal. 

2 3



§ 4 Inträde
Ansökan om inträde i föreningen skall tillställas föreningen på en av föreningsstyrelsen 
fastställd blankett. Sökanden skall därvid skriftligen godkänna såväl föreningens samt Svenskt 
Näringslivs stadgar. Tidigare medlem som ånyo söker medlemskap skall reglera eventuella 
tidigare skulder till föreningen innan medlemskap kan beviljas.

§ 5 Medlemskapets upphörande
Medlemskap i föreningen och Svenskt Näringsliv upphör vid utgången av påföljande kvartal 
under vilket uppsägning skett. Uppsägning från medlemmens eller föreningens sida skall vara 
skriftlig. Medlemskapet i föreningen upphör om företaget inte längre är medlemsföretag i 
Svenskt Näringsliv.
 
Medlem som trots anmaning underlåter att erlägga förfallna avgifter, kan tre månader efter 
förfallodagen av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem, som eljest underlåter att ställa 
sig inom föreningen gällande föreskrifter eller fattade beslut till efterrättelse eller motver-
kar föreningens ändamål, kan av föreningsstyrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem skall 
beredas tillfälle att avge förklaring över de förhållanden som i det enskilda fallet kan leda till 
uteslutning.
 
Medlemskap i föreningen upphör samma dag som medlemsföretag försätts i konkurs.

Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen har inte rätt att återfå något av vad 
medlemmen inbetalt till föreningen och inte heller erhålla några av föreningens tillgångar.

§ 6 Avgifter
Medlem skall erlägga avgifter i enlighet med vad föreningsmötet med stöd av dessa stadgar 
beslutar.
 
Medlem och asssocierade företag är skyldiga att till Glasbranschens Serviceaktiebolag erlägga 
avgifter enligt vad som fastställs av föreningsmöte.
 
Medlem är också skyldig att betala de avgifter som beslutas av Svenskt Näringsliv.

§ 7 Styrelse och arbetsutskott
Styrelsen består av ordföranden och minst fem ledamöter samt två – tre suppleanter. 
Föreningens ordförande, ledamöter och suppleanter väljs av ordinarie föreningsmöte.

Föreningens ordförande väljs för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsmöte avslutats.

Mandattiden för ledamöter och suppleanter är fyra år – dock skall val endast avse halva 
antalet ledamöter och suppleanter eller det högre antalet om inte antalet är jämnt delbart 
med två. Mandattiden upphör när ordinarie föreningsmöte, under vilket val hålles, avslutats.
Om någon ordinarie ledamot avgår före mandattidens utgång inträder suppleant i den ord-
ning de valts.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören samt om 
det påkallas av minst tre ordinarie ledamöter.
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Styrelsen är beslutför, när de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela 
antalet styrelseledamöter. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Såsom styrelsens beslut 
gäller den mening, om vilken de flesta röstande förena sig och vid lika röstetal den mening 
ordföranden biträder.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och ett arbetsutskott. Arbetsutskottet får besluta 
i ärenden i enlighet med instruktion av styrelsen. Till ledamöter av arbetsutskottet är styrel-
sens ordförande och vice ordförande självskrivna.

§ 8 Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen:

att verka för realiserandet av det program föreningen uppsatt som sitt;

att med uppmärksamhet följa övriga frågor, som är eller kan bli av vikt för medlemmarna,   
 och vidtaga erforderliga åtgärder för tillgodoseende av deras intressen;

att å ordinarie föreningsmöte framlägga redogörelse för sin förvaltning jämte revisorernas   
 utlåtande däröver;

att verkställa av föreningsmöte fattade beslut;

att i samråd med Svenskt Näringsliv och i enlighet med dess stadgar ansvara för kollektiv-
 avtalsfrågor inom glas- och metallföretagens område och även vidta åtgärder med 
 anledning av förestående eller pågående strejk, lockout eller annan kollektiv stridsåtgärd;

att sörja för att föreningen har en tillfredsställande organisation även som att föreningens   
 bokföring noggrant fullgöres samt att medelsförvaltningen är ordnad på betryggande sätt
  ävensom att behörig kontroll häröver finns;

att  tillsätta och entlediga verkställande direktör;

att  utgöra styrelsen i Glasbranschens Serviceaktiebolag; att utse styrelser i eventuella andra   
 bolag;

att  även i övrigt arbeta för främjande av föreningens syften;

§ 9  Styrelsens befogenheter
Styrelsens äger besluta å föreningens vägnar i alla ärenden, angående vilka ej annorledes 
bestämts i dessa stadgar eller på föreningsmöte.

§ 10 Verkställande direktör
Verkställande direktören ombesörjer i enlighet med instruktion av styrelsen föreningens 
löpande verksamhet.

§ 11 Firmateckning
Föreningens firma tecknas – förutom av styrelsen i sin helhet av styrelsens ordförande eller 
verkställande direktören var för sig.
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§ 12 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 13 Förvaltningsberättelse m m
För varje år skall styrelsen avge förvaltningsberättelse med balansräkning samt resultat-
räkning. Denna skall tillställas revisorerna senast den 1 maj påföljande år.

§ 14 Revision
Granskning av föreningens räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt verkställes årligen av tre 
av ordinarie föreningsmöte valda revisorer, av vilka en skall vara auktoriserad. Envar av dessa 
äger, när han så vill, ta del av föreningens alla räkenskaper och andra handlingar. Senast den 
15 maj skall revisorerna avsluta granskningen av föregående års förvaltning samt avlämna 
berättelse därom till styrelsen.

§ 15 Ordinarie föreningsmöte
Föreningen sammanträder till ordinarie föreningsmöte, som kallas kongress, vartannat år före 
den 1 oktober på tid och plats som bestäms av styrelsen. Information om tid och plats skall 
delges varje medlem senast tre månader före föreningsmötet.

Senast 14 dagar före mötet skall förteckning å de ärenden, som därvid skall förekomma, 
utsändas till varje medlem.

Alla frågor och motioner till föreningsmötet skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast 
två månader före datum för mötet och insändas under föreningskansliets adress.

Motion till föreningsmötet kan väckas av distriktsmöte, distriktsstyrelse samt varje medlem.

Senast 14 dagar före föreningsmötet delger föreningsstyrelsen distriktsstyrelserna och 
samtliga medlemmar inkomna motioner, föreningsstyrelsens utlåtanden och övriga till mötets 
avgörande hänskjutna frågor.

På ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid mötet

 2. Justering av röstlängd

 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

 4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

 5. Styrelsens förvaltningsberättelse

 6. Revisorernas berättelse

 7. Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut om uppkommet resultat

 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
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  9. Avgifter till föreningen

 10. Ärenden, som medlem i föreskriven tid anmält till föreningen

 11. Val av föreningsordförande

12. Beslut om antal ledamöter och suppleanter

13. Val av ledamöter i styrelsen jämte suppleanter

14. Val av revisorer jämte suppleanter

15. Val av valkommitté

Annat ärende må ej utan alla närvarandes samtycke företas till avgörande vid förenings mötet, 
om det ej omedelbart föranledes av förvaltningsberättelsen, balansräkningen, resultaträk-
ningen eller revisionsberättelsen eller står i omedelbart sammanhang med ärende, som finns 
upptaget å föredragningslistan.

§ 16 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte sammankallas, då styrelsen finner det erforderligt eller då det påkallas 
av revisorerna eller av minst en tiondel av antalet föreningsmedlemmar. Det åligger styrelsen 
att ombesörja kallelse.

Till extra möte utfärdas kallelse i samma ordning som till ordinarie möte. Fordrar ärende 
skyndsam behandling, må kallelse till sådant möte delges medlemmarna med kortare varsel 
än i föregående paragraf angivits, dock minst tre dagar före mötet. I kallelsen till extra möte 
skall angivas de ärenden, som skall förekomma vid detsamma. Annat ärende må ej avgöras 
vid sådant möte.

§ 17 Röstning m m vid föreningsmöte
Vid föreningsmöte skall de närvarande genom röstning efter huvudtalet utse ordförande; 
i övrigt äger medlem röster i proportion till medlemmens andel av de sammanlagda av 
föreningen utdebiterade avgifterna (inklusive serviceavgifter) enligt senaste verkställda ut-
debitering. Envar medlem äger härvid det antal röster som motsvarar uppnått promilleantal 
(med en decimal) av nyssnämnda proportion (ex: 1,58 promille = 15 röster). Endast medlem 
som betalat förfallna avgifter äger rösta. Där ej annat är föreskrivet bestämmes mötets beslut 
genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal skall den mening gälla, som biträdes av flertalet 
röstande. Är antalet röstande lika å ömse sidor, avgöres fråga om val genom lottning; i övriga 
frågor gäller den mening ordföranden biträder.

All röstning sker öppet, om ej sluten omröstning begäres. 

Frånvarande medlem äger befullmäktiga annan medlem att föra hans talan vid förenings-
möte, dock må ingen rösta på grund av fler än två fullmakter. Utan särskild fullmakt må 
medlem företrädas av verkställande direktör eller ledamot av medlemmens styrelse.
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§ 18 Valkommitté
Valkommittén utses av ordinarie föreningsmöte och skall bestå av tre ordinarie ledamöter 
och tre suppleanter. Valkommittén utser inom sig ordförande tillika sammankallande. Valkom-
mittén kan för särskilda frågor adjungera styrelseledamot i föreningen eller annan till sig.

Det åligger valkommittén att för val vid föreningsmöte upprätta och förelägga mötet förslag 
till val av styrelseledamöter med suppleanter och revisorer med suppleanter samt till eljest 
vid föreningsmöte förekommande val. Valkommittén skall senast sex veckor före förenings-
möte till föreningens kansli inkomma med förslag till kandidater.

Finns behov av ytterligare bestämmelser för valkommittén kan dessa anges i särskild instruk-
tion som fastställs av föreningsmöte.

§ 19 Medlemsåliggande
Medlem i Glasbranschföreningen är även  medlemsföretag i Svenskt Näringsliv och ska såväl 
följa föreningens som Svenskt Näringslivs stadgar samt de särskilda avtal som träffas mellan 
föreningen och Svenskt Näringsliv.

Det åligger medlem särskilt:

att noga ställa sig till efterrättelse föreningens samt med stöd av dessa stadgar fattade 
 beslut, samt där medlem omfattas av kollektivavtal för vilken Glasbranschföreningen   
 slutit avtal:

att  icke för arbetstagare eller deras organisationer framlägga förslag till kollektivavtal eller  
 förhandla angående sådant avtal, dess tolkning eller tillämpning, om icke styrelsen 
 lämnat sitt medgivande därtill;

att  icke träffa kollektivavtal med arbetstagare eller deras organisationer utan att först 
 inhämta godkännande av föreningens styrelse;

att  icke under pågående strejk, lockout eller annan arbetskonflikt, i strid med vad fören-
 ingens styrelse beslutat, direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt under-  
 stödja strejkande eller utestängda eller eljest av konflikter berörda arbetstagare;

att  då strejk hotar att utbryta eller utbrutit ofördröjligen anmäla detta till föreningen.

Medlem, som bryter mot bestämmelserna i gällande kollektivavtal med tillhörande prislistor 
och därigenom ger anledning till central förhandling, åligger att efter föreningsstyrelsens 
prövning ersätta föreningen i samband med den centrala förhandlingen uppkomna kostnader.

§ 20 Distriktsavdelning
Distriktens angelägenheter handhas av en distriktsstyrelse bestående av ordförande och 
högst fyra ledamöter, och väljes för en tid av två år. Varje år väljes högst fem suppleanter. 
Distriktsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
 
Distriktsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två styrelseleda-
möter därom gör framställning.

Protokoll skall föras vid distriktsstyrelsens sammanträden. 
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Det åligger distriktsstyrelse:

att avge verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning;

att  vara ett förmedlande organ mellan föreningsstyrelsen och föreningsmedlemmarna inom   
 distriktet;

att  på allt sätt medverka till förverkligande av föreningens ändamål;

att  söka medverka till biläggande av uppkomna tvister mellan medlemmar inom distriktet   
 såvitt angår tillämpning av inom föreningen gällande stadgar samt

att  efter verkställd utredning med eget yttrande överlämna ärendet till föreningsstyrelsen   
 för dess beslut i frågan;

att  hålla föreningsstyrelsen underkunnig om inom distriktet inträffade förhållanden, som kan  
 vara av intresse för föreningsarbetet;

att  då fråga av särskild vikt uppkommer, sammankalla distriktet till sammanträde; samt

att  för övrigt på allt sätt vara föreningsstyrelsen behjälplig med en livlig propaganda för 
 föreningens utveckling.

Distriktets årsmöte skall äga rum före utgången av april eller senast fyra månader efter 
verksamhetsårets slut å plats, som distriktsstyrelsen bestämmer med hänsyn till föreliggande 
frågor.

Extra distriktsmöte avhålles då distriktsstyrelsen så finner erforderligt. Vid extra distriktsmöte 
får inga andra ärenden företas till avgörande än de, för vilket sammanträdet utlysts.

Kallelse till distriktsmöte skall delges distriktets medlemmar och föreningsstyrelsen senast 
14 dagar före mötets avhållande.

Rätt att väcka förslag till distriktsmöte tillkommer varje medlem inom distriktet.
 
Vid distriktsmöte äger varje närvarande medlem som fullgjort sin skyldighet gentemot 
föreningen och distriktet en röst.

Det åligger distriktets årsmöte:

att  besluta om ansvarsfrihet för styrelsen; 

att  välja styrelse och suppleanter;
 
att  välja valutskott och suppleanter;

att  för övrigt besluta i alla de frågor som förelägges detsamma i enlighet med dessa 
 stadgar. Alla frågor av görs, såväl inom styrelsen som vid distriktsmöte, med enkel 
 röstövervikt. Ärenden avgörs genom öppen omröstning, såvida icke för visst fall sluten   
 omröstning begärs.
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Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val, där lotten avgör.  
Protokoll skall föras.

Medlem äger icke delge föreningen utomstående person distriktets protokoll. Distrikttill-
gångar är, i händelse distriktet upplöses, att anse som föreningens egendom.

§ 21 Stadgeändring och upplösning av föreningen 
Förändring av dessa stadgar eller för upplösning av föreningen erfordras att samtliga med-
lemmar förenat sig därom eller att beslut därom fattats av två på varandra följande fören-
ingsmöten, det senare minst en månad efter det förra, samt att beslutet å det senare mötet 
biträdes av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Beslut om stadgeändring i föreningen 
måste godkännas av Svenskt Näringsliv.

I händelse av föreningens upplösning skall föreningens behållna förmögenhet användas 
i enlighet med beslut, som fattas vid det sista föreningsmötet.

§ 22  Föreningsmärke
Medlem av föreningen äger rätt att använda föreningsmärket. Skulle medlem begagna 
märket på ett sätt som styrelsen anser illojalt mot andra kolleger eller eljest otillbörligt, 
kan styrelsen på eget initiativ eller på framställning av distriktsavdelnings styrelse efter 
företagen undersökning fråntaga medlemmen rätten att använda märket.

Företag, vars medlemskap i föreningen upphört, äger ej rätt använda sig av föreningsmärket 
i någon form.
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