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§ 1 Branschföreningens namn är Svenska Vendingföreningen. 
 
Branschföreningens uppgift är 
 
- att främja gemensamma intressen i samband med marknadsföring och utveckling av 
branschens produkter och tjänster 
- att verka för att förtroende för branschen stärkes 
- att tillvarataga branschens intressen genom nationella och internationella kontakter 
med organisationer och myndigheter 
- att genom olika aktiviteter öka vendingbranschens andel av totalmarknaden 
- att vara ett forum där medlemmarna ges möjlighet att diskutera gemensamma 
intressen. 
 
§ 2 Kansliort 
 
Föreningen har sitt säte i Stockholm. 
 
§ 3 Medlemskap 
 
Rätt till inträde i föreningen har företag som bedriver försäljning eller operating av 
vendingautomater, eller som säljer i vendingautomater ingående produkter. 
 
Medlem i föreningen har rätt att inköpa marknadsstatistik mot en av styrelsen 
fastslagen avgift. 
 
För medlemmar finns två avgiftsnivåer baserade på medlemsföretagets omsättning. 
Dessa nivåer fastställes vid ordinarie årsmöte. 
 
§ 4 Samarbetsgrupper 
 
Till föreningens anslutna företag med likartade problem må efter beslut av styrelsen 
sammanföras i grupper, som skall ha till ändamål att tillvarata de sålunda 
sammanförda företagens särskilda intressen. 
 
Grupp må inom sig utse beslutande organ. Frågor som berör föreningen eller är av 
principiell natur skall dock underställas föreningens styrelse. 
 
§ 5 Medlemskapets förpliktelser 
 
Medlem skall ställa sig till efterrättelse föreningens stadgar samt dess organ i 
vederbörlig ordning tillkomna beslut. Den medlem som icke följer föreningens stadgar 
kan på styrelsens rekommendation uteslutas av årsmötet. 
 
Medlemsföretagen förutsättes behandla rekommendationer, marknadsstatistik och 
annan information från föreningen som konfidentiellt material för internt bruk. 
 
Medlemsföretag är skyldiga att rapportera försäljningsvolym för de varu- och 
maskingrupper som styrelsen beslutar. Föreningen äger rätt att för företag som ej 
rapporterar försäljningsvolym inom föreskriven tid ta ut en påminnelseavgift som 
fastställs av styrelsen. 
 
§ 6 Medlemskapets upphörande 
 
Medlemskap upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning. 
 
Medlem som inte fullgör sina skyldigheter till föreningen kan uteslutas ur föreningen. 
För sådant beslut erfordras 2/3-delars majoritet av föreningens totala röstetal. Vid 
uteslutning sker avgång ur föreningen omedelbart i och med beslutet härom. 
 
Vid utträde ur föreningen upphör medlems skyldigheter att erlägga årsavgift och övriga 



kostnadsbidrag vid utgången av det räkenskapsår som börjar närmast efter det 
anmälan om utträde tillställts styrelsen. 
 
Företag som utträder eller uteslutes ur föreningen är inte berättigade till någon del av 
föreningens tillgångar. 
 
§ 7 Avgifter 
 
Årsavgifter och övriga kostnadsbidrag fastställs av ordinarie föreningssammanträde. 
 
§ 8 Firmateckning och ansvar 
 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av den eller dem som 
styrelsen därtill utser. För föreningens förbindelser svarar endast dess tillgångar. 
 
§ 9 Styrelsen 
 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem (5) ordinarie 
ledamöter, inklusive ordförande och viceordförande, samt två (2) suppleanter. 
 
Ordförande samt en (1) av styrelsens ordinarie ledamöter väljs två år med möjlighet 
till löpande omval utan tidsbegränsning. 
 
Övriga ledamöter och suppleanter väljs på ett år till löpande omval utan 
tidsbegränsning. 
 
Valnämnden, bestående av tre personer, en styrelseledamot och två representanter 
från medlemskretsen föreslår årsmötet sitt förslag till styrelsesammansättning. 
 
Vid val av ledamot är det viktigt med person som känner ett engagemang som bidrar 
till att föra branschen framåt och som därmed är beredd att ge styrelsearbetet hög 
prioritet. 
 
Vid sammansättning av styrelsen är strävan vidare att få en representation från olika 
kategorier av medlemsföretag vad gäller storlek och produkter. 
 
Styrelsen sammanträder då ordförande finner det påkallat, eller då minst tre av 
styrelsens ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av 
antalet ordinarie styrelseledamöter är närvarande. 
 
Mellan föreningens sammanträden handhas föreningens angelägenheter av styrelsen. 
 
§ 10 Styrelsens åligganden 
 
Det åligger styrelsen 
 
- att avgöra frågor om medlemskap 
- att avge verksamhetsberättelse 
- att föreslå budget 
- att i övrigt vidta åtgärder som avser att främja föreningens ändamål. 
 
§ 11 Verksamhetsår 
 
Föreningens verksamhetsår löper per den 1/1-31/12. 
 
§ 12 Ordinarie årsmöte 
 
Ordinarie årsmöte hålls en gång om året före juni månads utgång. Extra årsmöte hålls 
då styrelsen så finner påkallat eller då sådant sammanträde för uppgivet ändamål 
skriftligen begärs av minst 1/5 av föreningens medlemmar. 
 
Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen och minst två veckor före ordinarie samt en 
vecka före extra årsmöte.  
 
§ 13 Dagordning vid ordinarie årsmöte 
 
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 
 
1. Sammanträdets öppnande 
2. Val av ordförande för sammanträdet 
3. Upprättande av förteckning över de närvarande samt fastställande av röstlängd 
4. Fråga om sammanträdet tillkommit efter stadgeenlig kallelse 
5. Val av två justeringsmän 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fastställande av ekonomiskt utfall samt budget 



9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Fastställande av avgifter enligt § 3 och 7 
11. Val av ordförande och vice ordförande  
12. Val av övriga styrelseledamöter 
13. Val av stämmans två (2) representanter i valnämnd 
14. Val av revisor 
15. Övriga i behörig ordning till sammanträdet hänskjutna ärenden  
 
§ 14 Röstning 
 
Å sammanträdet äger varje ordinarie medlem en röst. Omröstning vid sammanträde 
sker öppet, därest sluten omröstning inte begärs. 
 
Såsom föreningens beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna angivits. Vid 
lika röstetal avgöres val genom lottning. 
 
Rösträtt må utövas på grund av fullmakt, dock må ingen vid sammanträde utöva 
rösträtt för mer än 1/3 av det vid sammanträdet representerade röstetalet. 
 
§ 15 Stadgeändring och föreningens upplösning 
 
För beslut om ändring av dessa stadgar eller om förbundets upplösning erfordras att 
beslutet fattas av två på varandra följande med minst en månads mellanrum avhållna 
förbundssammanträden därav minst ett ordinarie. 
 
Vid beslut om föreningens upplösning skall även fastställas hur tillgångarna skall 
disponeras. 

 


