
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hantverkarnas Riksorganisation 
 

 

 

stadgar - antagna vid årsmötet 1999 
 

(med ändringar fram till och med årsmötet 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 1   Grundsatser och målsättning 

Hantverkarnas Riksorganisation är en riksorganisation som skall  

 

     värna om de minsta hantverks- och småföretagen inom enskilt näringsliv, 

     främja hantverkskunnandet, yrkesutbildningen och yrkesskickligheten, 

     värna om gesällbrevets och mästarbrevets värde som kompetensbevis, 

     skapa förståelse för småföretagens betydelse för landets ekonomi, 

     arbeta för att lagstiftning och skatteregler kompletteras så att småföretag och  

     hantverksföretag under meningsfull sysselsättning kan bestå och utvecklas, 

     verka för fri enskild företagsverksamhet grundad på marknadsekonomi samt  

     främja ekonomisk frihet, enskild äganderätt och rättssäkerhet. 

 

§ 2   Uppbyggnad 

Medlemmar i Hantverkarnas Riksorganisation utgöres av anslutna lokalföreningar och 

branschorganisationer. Riksorganisationens organ är årsmötet och riksstyrelsen.  

Hantverkarnas Riksorganisation har sitt säte i Stockholm. 

 

§ 3   Anslutning 

Anslutning av nya medlemmar till riksorganisationen beslutas av riksstyrelsen efter skriftlig ansökan. 

Anslutna medlemmar skall verka för genomförandet av Hantverkarnas Riksorganisations 

näringspolitiska program. 

Anslutna medlemmar skall till riksorganisationen betala de avgifter som årsmötet beslutar. 

Anslutna medlemmar fastställer sina egna stadgar. 

 

§ 4   Anslutningens upphörande 

Anslutning upphör vid årsskifte som inträffar närmast efter det att skriftlig uppsägning skett och 

bekräftats av riksstyrelsen. 

Riksstyrelsen äger utesluta medlem som inte betalat fastställda avgifter, eller anses ha skadat 

organisationens anseende. Beslut om uteslutning kan överklagas vid närmast följande ordinarie 

årsmöte, som slutgiltigt har att avgöra ärendet. 

 

§  5   Årsmöte 

Årsmötet utgör riksorganisationens högsta beslutande organ och skall äga rum före maj månads 

utgång och på plats som beslutats av riksstyrelsen. 

Extra årsmöte hålls då riksstyrelsen finner sådant behövligt, eller att det för uppgivet ändamål 

påkallats av minst 2/10 av sammanlagda antalet medlemmar, eller av riksorganisationens revisorer. 

Extra årsmöte får inte avgöra andra ärenden än de som angetts i kallelsen. 

 

§ 6   Ombud vid årsmötet 

Årsmötet utgörs av ombud för anslutna föreningar och branschorganisationer. 

Föreningarna äger utse ett (1) ombud plus personlig suppleant för varje påbörjat 300-tal medlemmar 

för vilka föreningen erlagt avgift till riksorganisationen närmast föregående år. Branschorganisation 

som erlagt avgift till riksorganisationen närmast föregående år äger utse ett (1) ombud plus personlig 

suppleant. 

Nytillkomna föreningar äger utse ett (1) ombud plus personlig suppleant för varje påbörjat 300-tal 

medlemmar för vilka föreningen erlagt avgift en månad före årsmötet. Nytillkomna 

branschorganisationer som erlagt avgift en månad före årsmötet äger utse ett (1) ombud plus personlig 

suppleant. 

Senast en månad före årsmötet skall till riksorganisationen anmälas vilka ombud och suppleanter som 

utsetts. 

 

Vid årsmötesförhandlingarna har samtliga medlemmar i anslutna lokalföreningar och 

branschorganisationer närvaro- och yttranderätt. 

 



§ 7   Kallelser till möten 

Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen senast två månader före årsmötet. 

Kallelse till extra årsmöte skall på sätt riksstyrelsen beslutar sändas till medlemmar minst fyra veckor 

före mötet. 

Kallelse till extra årsmöte kan ske med kortare varsel, dock minst en vecka, om ärendet påkallar 

skyndsam behandling. I kallelse till extra årsmöte skall anges de ärenden, som skall förekomma. 

Vid årsmöte och extra årsmöte svarar varje förening och branschorganisation för sina kostnader. 

Kallelse till annat föreningsmöte bör ske senast fyra veckor före mötet. 

 

§ 8   Årsmötesförhandlingar 

Medlemmar har rätt att anmäla ärende och inge motioner till årsmötet. Ärende och motion skall 

tillställas riksstyrelsen senast två månader före årsmötet. Riksstyrelsens förslag, anmälda ärenden och 

motioner samt yttrande över dessa, valberednings förslag och övriga handlingar skall vara 

föreningarna och anmälda ombud tillhanda senast två veckor före årsmötet. Vid årsmöte kan av 

riksstyrelsen väckta frågor tas upp till behandling om årsmötet  så beslutar med 2/3 majoritet. 

 

§ 9   Valberedning och val 

Valberedningen består av fem ledamöter, varav en sammankallande. Riksstyrelsen väljer en ledamot. 

Kandidat föreslagen till ordförande i riksorganisationen skall vara eller ha varit aktiv företagare eller 

företagsledare med stark förankring i näringslivet. 

 

§ 10   Ärenden vid ordinarie årsmöte 

Årsmötets förhandlingar öppnas av  riksorganisationens ordförande och vid förfall för denne av vice 

ordföranden. 

 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma 

 

  1 Godkännande av röstlängd 

  2 Val av två rösträknare som även jämte ordföranden justerar årsmötets protokoll 

  3 Godkännande av föredragningslista 

  4 Val av mötesordförande, vice mötesordförande och mötessekreterare 

  5 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 

  6 Anmälan av protokoll från närmast föregående årsmöte 

  7 Föredragning av riksstyrelsens årsberättelse 

  8 Föredragning av revisorernas berättelse 

  9 Fastställande av balans- och resultaträkning för den tid revisionen omfattar 

10 Fråga om beviljande om ansvarsfrihet 

11 Beslut om hur resultatet skall disponeras 

12 Fråga om ersättning till riksstyrelsen 

13 Behandling av riksstyrelsens förslag till årsmötet 

14 Behandling av till årsmötet anmälda motioner  

15 Anmälan av prognos och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 

16 Fastställande av avgifter till riksorganisationen för nästkommande kalenderår 

17 Val av ordförande för en  tid av två år  

18 Fastställande av antalet övriga ordinarie styrelseledamöter i riksstyrelsen 

19 a  Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år. Styrelsen konstituerar sig  

         själv. 

     b  Val av suppleanter för en tid av 1 år. 

     c  Val av 2 revisorer, varav en auktoriserad, för en tid av ett år. 

     d  Val av 2 revisorsuppleanter, varav en auktoriserad, för en tid av ett år. 

     e  Val av 4 ordinarie ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande. 

20 Övriga ärenden. 

 

 

 



§ 11   Rösträtt vid årsmötet. 

Vid årsmötet äger medlem föra talan och utöva rösträtt genom utsedda och närvarande ombud. Vid 

årsmötet har varje närvarande ombud en (1) röst vardera. 

Ledamot av riksstyrelsen får ej deltaga i beslut om ansvarsfrihet för riksstyrelsen eller vid val av 

revisorer. 

Som årsmötets beslut gäller, med undantag av vad som stadgas i § 17 och § 18, den mening, för vilken 

de flesta röster avgivits. Vid lika röstetal gäller den mening, som mötesordföranden biträder; vid val 

avgör dock lotten.  

Vid annat möte än årsmöte äger föreningarna och branschorganisationerna rösträtt enligt reglerna för 

årsmöte. 

 

§ 12   Protokoll 

Vid årsmöte skall föras protokoll, som skall återge yrkanden och beslut. Protokollet skall vara 

avlämnat till justering senast en månad efter årsmötet. 

 

§ 13 Riksstyrelsens sammansättning och åligganden. 

Riksstyrelsen skall bestå av minst 5 och högst 9 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Riksstyrelsen 

består av organisationens ordförande, vice ordförande samt av övriga valda ledamöter. 

Vid handhavandet av organisationens angelägenheter åligger det riksstyrelsen särskilt; 

 

att   leda och övervaka organisationens verksamhet, ta initiativ som erfordras för att uppfylla 

       den angivna målsättningen samt tillse att organisationens stadgar noga efterföljs. 

 

att   kalla ordinarie ledamöter och suppleanter till samtliga styrelsemöten. 

 

att   verkställa årsmötets beslut. 

 

att   lämna av styrelsen utsedda utskott och verkställande direktören instruktioner  för 

       genomförande av erhållna uppdrag. 

 

att   anta och entlediga verkställande direktör och tjänstemän i ledande ställning. 

 

att   låta föra noggranna räkenskaper över organisationens intäkter och kostnader samt att 

       under gemensamt ansvar omhänderta och förvalta dess tillgångar. 

 

att   besluta om firmateckning. 

 

Riksstyrelsen äger befullmäktiga ombud att på organisationens vägnar föra organisationens talan. 

Riksstyrelsen kan inom sig utse ett AU (arbetsutskott)eller kommittéer för att på styrelsens uppdrag 

bereda ärenden för beslut i styrelsen. 

Protokoll skall föras och delges samtliga styrelseledamöter. 

 

§ 14   Riksstyrelsens sammanträden 

Riksstyrelsen kallas till sammanträde på uppdrag av ordföranden eller vid förfall för denne vice 

ordföranden. 

Riksstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.  

Riksstyrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av 

ordföranden; vid val avgör dock lotten. 

Vid riksstyrelsens sammanträden skall föras protokoll. Varje ledamot som deltagit i ärenden, anses ha 

biträtt de i protokollet antecknade besluten, såvida denne inte låtit anteckna avvikande mening. 

Rikstyrelsens protokoll anmäls vid nästkommande riksstyrelsesammanträde samt tillställs anslutna 

föreningar och branschorganisationer. 

 

 

 



§ 15   Organisationens räkenskaper 

Organisationens räkenskaper förs kalenderår och skall vara avslutade senast den 1 april, då de skall 

avlämnas till revisorerna. 

Det åligger de av årsmötet utsedda revisorerna att senast den 15 april ha granskat räkenskap- erna och 

riksstyrelsens protokoll samt därom avgiva berättelse. 

 

§ 16   Samarbete 

Hantverkarnas Riksorganisation bör i remissärenden och övriga frågor, vilka berör andra 

organisationer, på lämpligt sätt inhämta deras uppfattning och önskemål och även i övrigt sträva efter 

att upprätthålla ett gott samarbete. 

Särskilt med bransch- och yrkesförbund för hantverks-, service och småindustriföretag bör 

Hantverkarnas Riksorganisation eftersträva nära samverkan. 

 

§ 17  Stadgeändring 

För ändringar av och tillägg i dessa stadgar fordras beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra 

följande möten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. 

Stadgarnas § 3, tredje stycket angående lokalföreningsstadgar och § 18, andra stycket, angående 

upplösning, får dock ej ändras. 

 

§ 18   Organisationens upplösning 

Beslut om upplösning av organisationen skall fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande 

ordinarie årsmöten. 

I händelse av organisationens upplösning skall tillgångarna, efter det att skulderna betalats, fördelas 

mellan anslutna lokalföreningar efter deras medlemsantal. 

 


