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§ 1 Fordonsbesiktningsbranschens namn och status 

Fordonsbesiktningsbranschens namn är Fordonsbesiktningsbranschen, En del av 
SWETIC och utgör en sektion av SWETIC. 
 

§ 2 Ändamål och verksamhet 

Fordonsbesiktningsbranschen har som ändamål att i enlighet med gällande 
lagstiftning och dessa stadgar tillvarata och främja medlemsföretagens gemensamma 
intressen.  
Fordonsbesiktningsbranschen ska  

a) Utgöra språkrör för branschgemensamma frågor och representera branschen 
vid kontakter med nationella och internationella myndigheter och 
organisationer. 

b) vara ett forum där medlemmarna i god anda tar fram och utvecklar etiska 
regler inom branschen och därvid ges möjlighet att diskutera frågor av 
gemensamt intresse.  

c) främja branschens intressen på såväl det kommersiella som det tekniska 
området  

 

§ 3 Medlemskap i Fordonsbesiktningsbranschen 

a) Till medlem i Fordonsbesiktningsbranschen kan antas företag som i Sverige är 
ackrediterat för att bedriva fordonsbesiktningsverksamhet och som är berett 
att aktivt verka för branschens intressen och följa sektionsstadgarna och 
beslut av sektionsstämman och styrelsen samt bidra till förverkligandet av 
Fordonsbesiktningsbranschen ändamål. 

b) Ansökan om medlemskap i Fordonsbesiktningsbranschen skall ske skriftligen 
till Fordonsbesiktningsbranschens styrelse som prövar densamma.  

c) Medlemskap kan sägas upp genom skriftlig anmälan till styrelsen senast sex 
månader före verksamhetsårets utgång. Styrelsen kan dock medge kortare 
uppsägningstid för medlemsföretag var rörelse överlåtits eller upphört. Den 
som utträder ur Fordonsbesiktningsbranschen har inte rätt att återfå erlagda 
avgifter eller andel i Fordonsbesiktningsbranschens tillgångar. 

d) Medlem som agerar i strid med Fordonsbesiktningsbranschens ändamål enligt 
§ 2 ovan eller ej fullgör sina ekonomiska åligganden kan med omedelbar 
verkan uteslutas ur Fordonsbesiktningsbranschen. Beslut om uteslutning 
fattas av årsmöte med minst ¾ majoritet.  
 
Medlemskap i Fordonsbesiktningsbranschen innebär även ett begränsat s.k. 
tekniskt medlemskap i SWETIC., Detta gäller ej medlem som redan är 
ordinarie medlem i SWETIC.  
Medlemskap medför även att medlemmen befullmäktigar 
Fordonsbesiktningsbranschen att för medlemmens räkning upphandla tjänster 
från Teknikföretagens Branschgrupper AB (TEBAB) inom ramen för det 
serviceavtal som Fordonsbesiktningsbranschen träffat med TEBAB samt 
upphandla andra tjänster i enlighet med beslut av sektionsstämma eller 
styrelse. 
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§ 4 Medlemsavgift och serviceavgift 

Varje medlem ska årligen till Fordonsbesiktningsbranschen betala 
medlemsavgiftbeslutad av sektionsstämman. Medlemsavgift betalas på det sätt och 
inom den tid som styrelsen bestämmer. 
 
Serviceavgift skall erläggas till Fordonsbesiktningsbranschen enligt beslut på ordinarie 
sektionsstämma. Medlemsavgiften består av en basavgift och ett volymrelaterat 
tillägg. Volymtillägget baseras på medlemmens genomsnittliga marknadsandel av 
total besiktningsvolym för samtliga medlemmar under föregående kalenderårenliga 
redovisning från Transportstyrelsen. 
 
Serviceavgifter för medlem i Fordonsbesiktningsbranschen skall betalas till 
underkonto inom SWETIC som till fullo disponeras av Fordonsbesiktningsbranschen.  
 

§ 5Ärenden på ordinarie sektionsstämma 

Ordinarie stämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång på plats som 
styrelsen bestämmer. Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller vice 
ordförande eller vid förhinder för dessa den av styrelsen därtill utsedde vid ordinarie 
stämma ska följande ärenden behandlas: 

1. val av mötesordförande 
2. val av mötessekreterare  
3. godkännande av röstlängden  
4. val av en eller två justeringsmän 
5. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad  
6. fastställande av dagordning 
7. framläggande av årsbokslut  
8. fastställelse av årsbokslut  
9. val av styrelse 
10. val av valberedning 
11. framläggande av budget för nästkommande verksamhetsår 
12. fastställande av medlemsavgift/inträdesavgift 
13. ansvarsfrihet för styrelsen 
14. inkomna motioner och övriga ärenden  

 
 
Vid omröstning på stämma har varje medlem det antal röster som anges i tabellen 
nedan.  

Genomsnittlig andel av besiktningsvolymen 
under föregående kalenderår* 

Antal röster för 
medlemmen 

> 0 %   –  10 % 1 

> 10 %  –   20 % 2 

> 20 %  –  30 % 3 

> 30 %   4 

* Se § 5 
 
Företrädare för medlem får utöver det egna företaget genom fullmakt företräda 
högst en (1) annan medlem. Omröstning sak ske öppet. Val verkställs, om votering 
begärs, med slutna valsedlar. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat följer 
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av stadgarna. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, dock att vid val lotten 
avgör. 
 

§ 6 Kallelse till Fordonsbesiktningsbranschens stämma och andra 
meddelanden  

Styrelsen kallar till Fordonsbesiktningsbranschens stämma. Kallelse till 
Fordonsbesiktningsbranschens stämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska 
förekomma. Kallelsens ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor 
före ordinariestämma och senast en vecka före extra stämma.  
 
Kallelse till Fordonsbesiktningsbranschens stämma och andra meddelanden ska ske 
via e-post eller genom brev till samtliga medlemmar.  
 
Medlem som önskar framföra ärende vid stämma skall skriftligt inkomma med detta 
till styrelsen före stämman. I begäran om extra stämma skall anges de frågor som den 
extra stämman skall behandla. Extra stämma hålls, då styrelsen finner det lämpligt 
eller då det skriftligen begärs av minst en tredjedel av medlemmarna.  

 
§ 7 Fordonsbesiktningsbranschens styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter och lägst tre och högst sju 
suppleanter. Ledamöter och Suppleanter väljs av Fordonsbesiktningsbranschens 
stämma för tiden fram till nästa ordinarie stämma. Varje ledamot ska ha en personlig 
suppleant. Mandatperioden är 2 år. Styrelsen ska väljas så att hälften av antalet 
ledamöter är föremål för val vid varje stämma. De fyra största medlemmarna (räknat 
efter marknadsvolym enligt § 5) ska erbjudas egen styrelseplats och övriga 
medlemmar ska gemensamt erbjudas minst en styrelseplats. Styrelsen är beslutsför 
med minst 1/3 av ledamöterna närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  
 
Styrelsen sammankallas av ordföranden. 
Vid ordförandens frånvaro inträder vald vice ordförande i dennes ställe. 
 
Det åligger styrelsen att  

• se till att anvisningar och tillämpliga delar i SWETICs stadgar följs  

• ta initiativ till och genomföra aktiviteter beslutade på stämmor  

• tillse att Fordonsbesiktningsbranschen aktiveter är helt finansierad  

 

Ordinarie styrelsesammanträden ska hållas minst två gånger per år  

§ 8 Verksamhetsår 

Fordonsbesiktningsbranschens verksamhetsår anpassas till SWETICs verksamhetsår. 
 

§ 9 Stadgeändring samt beslut om upplösning av 
Fordonsbesiktningsbranschen 

Ändring av dessa stadgar eller upplösning av Fordonsbesiktningsbranschen fordrar 
antingen att samtliga närvarande medlemmar och genom fullmakt företrädda 
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medlemmar vid Fordonsbesiktningsbranschens stämma förenar sig i beslut därom 
eller att sådant beslut fattas på två på varandra följande stämmor, varav en skall vara 
ordinarie stämma. Den senare stämman skall i sådant fall hållas minst en månad efter 
den andra. Beslutet på den senare stämman skall därvid biträdas av minst tre 
fjärdedelar av de avgivna rösterna. 
 
Vid upplösning skall beslutas hur förfara med Fordonsbesiktningsbranschens 
tillgångar.  
 

§ 11 Fordonsbesiktningsbranschens valberedning 

Valberedningen skall föreslå kandidater till styrelsen med strävan att styrelsen 
speglar branschen. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav en är 
sammankallande, samt vara sammansatt så att den representerar olika kategorier 
medlemmar. 
 
Till ledamot av valberedning får inte utses styrelseledamot.  
 

§ 12 Fordonsbesiktningsbranschens organisation 

Fordonsbesiktningsbranschens stämma är Fordonsbesiktningsbranschens högsta 
beslutande organ. Stämman utser en styrelse som ansvarar för 
Fordonsbesiktningsbranschens löpande verksamhet. Under styrelsen lyder ett 
sekretariat med uppgift att administrera samt vara informations- och serviceorgan 
för Fordonsbesiktningsbranschens verksamhet. 
 
Fordonsbesiktningsbranschen representeras av styrelsen och har en vald 
styrelserepresentant som är talesman och har kontakt med SWETICs styrelse. 

 

Ändrade 2018-03-23: Namnändring till Fordonsbesiktningsbranschen, En del av SWETIC 

 


