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NY LOGGA NÄR KLAR 

 

Stadgar för  

Dykentreprenörerna inom Byggföretagen 
 

 

 

§ 1 Firma 

Föreningens firma är Dykentreprenörerna inom Byggföretagen, nedan kallad DIB. 

 

§ 2 Verksamhet och mål 

DIB består av medlemmar som utför sjöentreprenader innefattande dykeriarbeten samt 

därmed sammanhängande verksamhet. Medlem skall vara bundet av kollektivavtal för 

sin verksamhet. 

 

DIBs ändamål är att, med tillvaratagande av medlemmarnas intressen, särskilt främja 

och utveckla dykeriverksamheten samt att verka för en hög kvalitet på verksamheten. 

 

Föreningen representeras av sin styrelse som, utöver löpande förvaltning, har att arbeta 

med de branschspecifika frågor som årsmötet definierar i en styrelseinstruktion. 

 

För utförande av företagsspecifika uppdrag samt för information, rådgivning, 

utbildning och annan service för medlemsföretagens räkning kan finnas ett 

servicebolag. 

Medlem är skyldig anlita servicebolagets service med åtföljande avgifter. 

 

§ 3 Ställning inom Byggföretagen 

DIB ingår i organisatoriskt hänseende i specialföretagsgruppen inom Byggföretagen, 

nedan kallad Bf. Vad som sägs i Bfs stadgar skall i tillämpliga delar äga tillämpning på 

DIB. Föreningens verksamhetsområde utgör hela landet och har sitt säte i Stockholm. 
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§ 4 Medlemskap 

Medlemskap kan förvärvas av företag med minst 1 anställd som idkar i § 2 omförmäld 

verksamhet. Medlem bör vara medlem i Bf. Som allmän intagningspraxis skall gälla 

att sökanden skall ha visat sig kunna uppfylla de krav som kan ställas på en 

specialföretagare i branschen i tekniskt, säkerhetsmässigt och ekonomiskt avseende. 

Vid avgörande förändring i äganderätten till medlemsföretag eller dess ledning och då 

anledning finns anta att företaget fortsättningsvis ej uppfyller förutsättningarna för 

medlemskap skall, därest styrelsen så beslutat, eller fråga härom uppkommit från 

enskild medlem, fråga om medlemskap prövas av DIBs styrelse. Medlem är skyldig att 

efterleva föreningens stadgar. Medlem i DIB som är medlem i Bf skall skriftligen 

meddela DIB om medlemskapet i Bf upphör. 

 

Till hedersmedlem kan styrelsen anta fysisk person som under längre tid verkat för 

föreningens intressen. 

Hedersmedlem äger delta i och yttra sig om föreningens angelägenheter och är valbar 

till föreningsuppdrag. 

 

§ 5 Organisation 

DIBs angelägenheter handläggs på årsmöte, extra möte och mellan mötena av 

föreningens styrelse samt dess arbetsutskott. Årsmöte bör avhållas före mars månads 

utgång varje år. Extra möte hålls då föreningens styrelse så beslutar, eller när minst en 

tredjedel av föreningens medlemmar begär det. 

 

Kallelser till möte skall vara skriftliga och utfärdas minst två veckor före dagen för 

mötet. 

 

Årsmöte för föreningen och bolagsstämma för servicebolag skall avhållas samtidigt 

och ha samma personer i respektive styrelse. 

 

§ 6 Avgifter 

DIB äger genom beslut på årsmötet uttaga avgifter för sin och eventuellt servicebolags 

verksamheter. 

 

Avgifterna skall vara neutrala mellan de som är medlemmar i Bf och de som inte är 

det.  

Således skall medlem i DIB som inte är medlem i Bf, även utan särskilt beslut på 

årsmötet, utöver generella avgifter till föreningen och ev servicebolag, erlägga samma 

belopp som BI överför på grundval av sina medlemmars avgifter till Bf.  

Från skillnader i avgifter bortses från granskningsavgifter eller andra avgifter till 

facklig motpart eller avgifter till andra organisationer än BI. 

 

Avgifter uttages i förskott genom fakturering. Fakturerat belopp skall betalas inom 30 

dagar efter fakturans datum. 

 

Hedersmedlem erlägger ej avgift. 
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§ 7 Utträde 

För utträde ur DIB och uteslutning av medlem i föreningen gäller föreningens och BIs 

stadgar. Medlem som försatts i konkurs eller likvidation utesluts utan särskilt beslut 

per konkursdatum eller likvidationsdatum. 

 

Utträdande eller utesluten medlem äger inte få ut någon andel av föreningens 

tillgångar. 

 

§ 8 Ordförande, styrelse och revision 

Ordförande utses av årsmötet för ett verksamhetsår. Ordföranden leder styrelsens 

arbete och är ansvarig för dess handlingar och arkiv om föreningen inte bestämmer 

annat. Särskilt åligger det ordföranden att tillse att DIBs stadgar efterlevs. Beslut 

fattade i strid med dessa är ogiltiga. 

 

Styrelsen skall, förutom ordföranden, bestå av minst tre ledamöter för vilka väljs högst 

lika antal suppleanter. Övriga ledamöter och suppleanter utses vid årsmötet. Till 

ledamot av styrelsen kan endast den väljas, som fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser 

till föreningen. Styrelseledamöternas mandattid är två år. Första gången styrelsen utses 

skall dock hälften av ledamöterna utses för en tid av ett år. 

 

Styrelsen konstituerar sig själv och utser inom sig sekreterare och kassör samt 

erforderligt arbetsutskott. Styrelsen kan även köpa motsvarande tjänster externt. 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande, antingen på dennes initiativ eller 

om så påfordras av minst tre ledamöter. 

 

Styrelsen är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande. Alla beslut fattas med 

enkel majoritet. Vid lika röstetal i samband med röstning äger ordföranden utslagsröst. 

 

Representant från Bf äger närvara och yttra sig vid föreningens möten och styrelsens 

sammanträden, men saknar rösträtt. 

 

En revisor och en revisorssuppleant utses av årsmötet. Revisorerna skall granska 

räkenskaperna och avge berättelse härom till årsmöte samt i övrigt följa föreningens 

verksamhet. 
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§ 9 Årsmöte 

Årsmöte skall hållas samtidigt för föreningen och servicebolaget. 

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma till behandling: 

 
1. Val av funktionärer för årsmötet. 

2. Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse. 

3. Revisorernas berättelse. 

4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

5. Budget för föreningen och servicebolaget.  

6. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer mm. 

7. Fastställande av avgifter till föreningen och servicebolaget. 

8. Val av ordförande till föreningen och servicebolaget för kommande verksamhetsår. 

9. Beslut om antal och val av styrelseledamöter och suppleanter till föreningen och 

servicebolaget. 

10. Val av revisorer och suppleant till föreningen och servicebolaget. 

11. Val av valberedning till föreningen och servicebolaget. 

12. Fastställande av styrelseinstruktion till föreningen och servicebolaget 

13. Övriga ärenden. 

 

Alla beslut fattas genom öppen omröstning och med enkel majoritet. Vid val skall 

dock, om så begärs, omröstning ske genom avgivande av slutna sedlar. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten avgör. 

 

Röstning på grund av fullmakt för icke närvarande medlems räkning får endast göras 

av annan medlem i DIB. Ingen medlem äger företräda fler än två andra medlemmar.  

 

Rätt att deltaga i gruppens sammanträden och beslut äger endast de medlemmar som 

fullgjort sina skyldigheter i enlighet med stadgarna. 

 

§ 10 Firmatecknare  

DIBs firma tecknas av den eller de styrelseledamöter som föreningens styrelse därtill 

utser. 

 

§ 11 Räkenskapsår 

Räkenskaper skall föras per kalenderår. 
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§ 12 Ansvar för förpliktelser 

Endast DIB tillgångar skall häfta för föreningens förpliktelser. Föreningens tillgångar 

tillhör föreningen. 

 

§ 13 Upphävande av beslut 

Av DIB eller dess organ fattade beslut, som ligger utom ramen för föreningens 

verksamhet eller som står i strid mot föreningens stadgar, kan upphävas av BI. 

 

§ 14 Upplösning 

DIB kan utträda, ur Bf, eller upplösas, endast genom beslut på ordinarie årsmöte. 

 

Skulle föreningen upplösas skall de handlingar som Bf, efter skriftlig förfrågan, begär 

tillställas Bf. Föreningen äger rätt att kopiera handlingarna innan överlämnande. 

 

Vid upplösning skall beslut om föreningens tillgångar tas. Tillgångarna skall, om inte 

samtliga medlemmar stöder annat beslut användas till ändamål som gynnar 

dykföretagens intressen, ex stöd till utbildning, rekrytering, arbetsmiljö etc. 

 

§ 15 Tvist 

Tvist mellan DIB och dess styrelse eller ledamot i styrelsen eller för styrelsearbete 

anlitad externa person, ävensom tvist mellan föreningen och enskild medlem, skall 

med bindande verkan för parterna avgöras av skiljemän. Vid tvist svarar föreningen för 

skiljemännens kostnader oberoende av utgång. 

 

§ 16 Ändring av stadgar 

Ändring av dessa stadgar beslutas på DIB ordinarie årsmöte. 

 


