Stadgar för Sveriges Synemannaförbund (SSF)
Ändamål:

Att vara överorganisation för auktoriserade synemän i
Sverige.
Att vara remissorgan i frågor som ligger inom Sveriges
synemannaförbunds verksamhetsområde.
Att medverka till likriktning och förbättring av
grundutbildning och fortbildning av synemän.
Att skapa förutsättningar för en fortlöpande utgivning av
”Riktprislista för synemän” och andra gemensamma
formulär.
Att upprätthålla kontakt med Jordbruksverket och
Näringsdepartementet.

Säte:

Stockholm

Medlemmar:

Till medlemmar antages synemannaföreningar i Sverige,
samt enskilda medlemmar som är av Länsstyrelsen
auktoriserade synemän som genomgått
synemannautbildning.

Fullmäktige:

Beslutande organ är förbundsstämman, där anslutna
synemannaföreningar har en (1) röst. De föreningar som
har fler än 20 medlemmar erhåller ytterligare en (1)
röst. Där föreningar saknas erhåller varje län
representerat av syneman på förbundsstämman en (1)
röst.

Arvode till styrelse:

Arvoden/kostnadsersättningar, fastställes av
förbundsstämman.

Styrelse, revisorer
och valberedning:

Förbundets verksamhet leds av en styrelse som består
av fyra (4) ordinarie ledamöter, vilka utses av ordinarie
förbundsstämma för en tid av två (2) år. Dock att då val
efter dessa stadgar första gången sker förbundsstämma
väljer två (2) ledamöter för en tid av två (2) år, och två
(2) ledamöter för ett (1) år.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Ordföranden utses på förbundsstämman, väljes på ett
(1) år och utses bland ordinarie styrelseledamöter.
Styrelsen väljer årligen vid sitt första sammanträde efter
ordinarie förbundsstämma, inom sig vice ordförande
samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.
Förbundsstämman utser två revisorer jämte en
suppleant för ett (1) år.
Förbundsstämman utser en valberedning om två
ordinarie ledamöter samt en suppleant för ett (1) år.

Redovisningshandlingar:

Styrelsen skall senast den 15 januari överlämna
redovisningshandlingar till revisorerna.

Årsavgift:

Årsavgiften för syneman fastställs av förbundsstämman.

Motioner:

Motioner till förbundsstämman skall vara styrelsen
tillhanda senast den 1 november.

Firma:

Förbundets firma tecknas av ordförande och kassör var
för sig.

Verksamhetsår:

Den 1 januari – 31 december.

Förbundsstämma:

Förbundsstämman skall hållas senast 15 februari.

Kallelse:

Kallelse till förbundsstämman skall ske per brev senast
två veckor före stämman.

Föredragningslista:

Vid förbundsstämman skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid
förbundsstämman.
3. Val av en person att jämte ordföranden justera
förbundsstämmans protokoll.
4. Godkännande av kallelseförfarandet.
5. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste
verksamhetsåret.
6. Revisionsberättelse.
7. Beslut med anledning av förbundets vinst eller
förlust.
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
9. Bestämmande om ersättning till styrelse och
revisorer samt valberedning.
10.Styrelsens förslag till budget.
11.Val av styrelseledamöter.
12.Val av ordförande på ett år.
13.Val av revisorer och revisorssuppleant.
14.Val av valberedning på ett år.
15.Motioner.
16.Frågor rörande syneverksamheten.
17.Utsättande av dag för nästa förbundsstämma.
18.Övriga frågor.

Likvidation:

Vid likvidation skall förbundets tillgångar fördelas i
förhållande till alla synemän i föreningarna under de
senaste tre åren.

