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Stadgar
§ 1 Föreningens namn
§ 1.1 Föreningens namn är Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap BIV och kallas
nedan för föreningen. Föreningen är antagen som avdelning (Swedish Chapter) inom
den internationella sammanslutningen Society of Fire Protection Engineers, nedan kallad
moderföreningen. Man kan vara medlem i föreningen som ”Chapter friend”, även
kallad BIV-medlem, eller som fullvärdig SFPE-medlem, nedan kallad medlem.
§ 2 Syfte
§ 2.1 Föreningens syfte är att verka för ett bra brandskydd i samhället, genom att verka för
ingenjörskonsten inom området brandteknik samt inom närliggande områden, att
upprätthålla en hög etisk standard bland dess medlemmar och att stödja utbildningar
och utveckling inom området brandteknik.
§ 2.2 Föreningen kan inte representera moderföreningen utan dess skriftliga medgivande.
§ 2.3 Föreningen skall följa moderföreningens stadgar.
§ 3 Medlemskap
§ 3.1 Medlemskap i föreningen är personligt och är öppet för person som är antagen som
medlem i moderföreningen i någon av dess medlemskategorier; Affiliate member,
Associate member, Professional member eller enbart som medlem i föreningen (Chapter
friend, BIV-medlem). Medlemskap är öppet för person i hela världen men
informationsgivning riktar sig i första hand till person som är bosatt eller verksam i
något av de nordiska länderna.
§ 3.2 Ansökan om medlemskap till föreningen skall göras till medlemsförvaltaren som skall
verifiera eventuellt medlemskapet i moderföreningen. Den sökande skall meddelas om
medlemskapet genom att man ansluts till epostlistan.
§ 3.3 Varje medlem i föreningen, förutom studerandemedlem och enbart BIV-medlem
(Chapter friend), har vid röstningsförfarande rätt till en röst.
§ 3.4 Medlem i föreningen som förlorar sitt medlemskap i moderföreningen får sin rösträtt
förverkad. Denna förverkan skall dock upphävas då orsaken till uteslutningen är
tillrättalagd.
Medlem i föreningen samt BIV-medlem (Chapter friend) som inte erlagt medlemsavgift
vid anmodan eller senast 60 dagar därefter skall omedelbart bli utesluten men skall
återigen bli antagen om, inom sex månader från uteslutningen, orsaken till
uteslutningen är tillrättalagd.
Föreningens styrelse kan efter offentliggörande, och hörande av föreningens medlemmar
inklusive studerandemedlemmar och BIV-medlemmar (Chapter friends), avbryta
persons medlemskap i föreningen om personen befunnits verka på ett oetiskt sätt,
handlat i strid mot föreningens intresse, eller uppsåtligen förvanskat sin
medlemsansökan. Person som blivit utesluten eller fått sitt medlemskap avbrutet kan
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ansöka om att få bli återvald som medlem i föreningen. Styrelsen beslutar om
proceduren för sådant återinsättande.
§ 3.5 För att föreningen skall uppnå sitt syfte skall verksamheten vara tillgänglig även för
personer som inte är medlemmar i SFPE i enlighet med § 3.1 ovan. Dessa personer kan
ansluta sig till verksamheten genom att endast lösa ett lokalt medlemskap och bli så
kallad BIV-medlem (Chapter friend). Ansökan om denna form av medlemskap sker till
medlemsförvaltaren.
BIV-medlem (Chapter friend) antecknas på föreningens adresslista och får tillgång till
medlemssidorna på föreningens hemsida. Dessutom kan de i vissa fall få företräde
och/eller rabatterat pris på av föreningen anordnade aktiviteter.
BIV-medlem (Chapter friend) uppmuntras även att engagera sig på lokal nivå.
BIV-medlem (Chapter friend) har inte rösträtt enligt § 3.3 ovan.
§ 4 Föreningens ledning
§ 4.1 Föreningens högsta ledning skall bestå av föreningens ordförande, vice ordförande,
förre ordföranden, sekreterare samt kassör. Bortsett från posten som förre ordföranden
skall högsta ledningen väljas av föreningens medlemmar och väljas på en mandatperiod
av ett år eller till dess att efterträdare valts. Föreningens högsta ledning skall inte avlönas
för arbetet i föreningen.
§ 4.2 Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, förre ordföranden,
sekreterare, kassör samt fyra ledamöter. Hela styrelsen skall inte bytas ut samtidigt, om
det inte är personens egen vilja. Minst tre stycken, inklusive avgående ordförande, skall
kvarstå minst ett år.
§ 4.3 Föreningens ordförande samt majoriteten av föreningens styrelse skall inneha någon av
moderföreningens medlemsgrader Fellow, Member, Affiliate member, Associate
member, Professional member eller Honorary member.
§ 4.4 Föreningens ordförande och vice ordförande får inte inneha samma post i styrelsen mer
än fyra på varandra följande mandatperioder.
§ 4.5 Fyllnadsval till styrelsen kan göras efter majoritetsbeslut i styrelsen.
§ 4.6 Styrelsen får utse adjungerad medlem i styrelsen med en mandattid på maximalt ett år.
Adjungerad styrelseledamot har inte rösträtt i styrelsen.
§ 4.7 Posten som förre ordföranden innehas under ett år från tillträdet.
§ 5 Styrelsens arbetsuppgifter
§ 5.1 Ordförandens uppgift är att leda föreningens möten och övrig verksamhet som är
knuten till posten. Ordföranden är sammankallande till styrelsemöten i ett antal som
befinns lämpligt för föreningens arbete. Extra styrelsemöte skall sammankallas om minst
tre styrelseledamöter begär det. Ordföranden får sätta samman kommittéer om behov
föreligger efter majoritetsbeslut i styrelsen. Vice ordföranden övertar ordförandens roll i
frånvaro av den senare.
§ 5.2 Sekreterarens uppgift är att dokumentera föreningens officiella handlingar samt utföra
övrig verksamhet som är knuten till posten. Sekreteraren skall kalla till möten.
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Sekreteraren skall upprätthålla ett medlemsregister. Sekreteraren skall minst en gång per
år skicka medlemslista, protokoll från möten och annan relevant information till
moderföreningens Secretary-Treasurer.
§ 5.3 Kassörens uppgift är att föra föreningens räkenskaper. Kassören skall dessutom upprätta
föreningens budget och årsredovisning samt i övrigt utföra verksamhet som är knuten
till posten.
§ 5.4 Ordföranden leder arbetet i styrelsen tillsammans med vice ordföranden.
§ 5.5 Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år.
§ 5.6 Majoritetsbeslut gäller för beslut i styrelsen. Styrelsens medlemmar är röstberättigade
vid styrelsemötena.
§ 5.7 Styrelsen skall behandla alla ärenden som kommer styrelsen tillhanda. Alla ärenden
skall protokollföras.
§ 5.8 Ordföranden och kassören är var för sig firmatecknare för föreningen.
§ 6 Ställning gentemot moderföreningen
§ 6.1 Föreningen kan inte ställa ekonomiska eller andra krav på moderföreningen utan att
skriftlig överenskommelse träffats.
§ 7 Möten
§ 7.1 Föreningen skall ha minst två möten årligen. Möten skall kallas med minst 30 dagars
varsel till de som finns upptagna i föreningens adresslista.
§ 7.2 Vid årsmötet skall avgående ordföranden redovisa föreningens aktiviteter i form av en
verksamhetsberättelse. Kassören skall redovisa föreningens räkenskaper. Ordföranden
skall dessutom presentera riktlinjer för kommande års verksamhet.
§ 7.3 Årsmötet är beslutsmässigt om minst 5 röstberättigade medlemmar är närvarande.
Medlem som inte kan närvara kan via fullmakt låta annan medlem förvalta hans/hennes
röst. Årsmöten med färre än 30 % av medlemmarna kan överklagas inom en tid av 15
dagar efter att protokollet distribuerats. Extra årsmöte skall då hållas om minst 30 % av
de röstberättigade medlemmarna anser det.
§ 7.4 Valberedningen skall skriftligen meddela medlemmar minst 30 dagar innan årsmötet
vilka personer som den avser att nominera till de poster i styrelsen som blir vakanta vid
årsmötet. Årsmötet kan därutöver nominera personer till posterna.
§ 8 Avgifter
§ 8.1 Medlemsavgiften till föreningen gäller innevarande kalenderår och bestäms av styrelsen.
Avgift skall betalas efter antagning som föreningsmedlem och skall vara föreningen
tillhanda senast 31 december innevarande år. Den som inte erlagt medlemsavgiften bör
skriftligen underrättas därom och är utesluten tills avgiften är betald. Skriftlig
påminnelse kan ske kollektivt via e-post.
§ 8.2 Avgiften för den som inte är medlem i moderföreningen men som vill ta del av
föreningens verksamhet och aktiviteter, det vill säga så kallad BIV-medlem (Chapter
friend), skall vara densamma som för ordinarie medlemmar i föreningen. Även andra
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villkor som betalningsdatum och andra förhållanden som gäller för medlemmar skall
vara desamma som för den som inte är medlem i moderföreningen.
§ 8.3 Studerandemedlem får vara medlem i föreningen utan att erlägga medlemsavgift.
§ 9 Tillägg
§ 9.1 Förändringar i stadgarna skall bestämmas av årsmötet med 2/3 majoritet av de
medlemmar som är närvarande. Förslag till förändring skall tillsändas sekreteraren i
föreningen. Förslagen skall sändas ut till medlemmarna senast 30 dagar före årsmötet.
§ 9.2 Alla förändringar skall tillsändas moderföreningens styrelse.
§ 9.3 Regler för föreningens auktorisering beslutas av styrelsen. Föreningens auktorisering av
brandskyddsprojektörer skall bedömas och administreras av en separat kommitté utsedd
av styrelsen.
§ 9.4 Regler för föreningens stipendium beslutas av styrelsen.
stipendiat/stipendiater utses av en kommitté utsedd av styrelsen.
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