Stadgar för Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund
Antagna vid årsmöte 1956 med ändringar enligt beslut vid årsmöte 1964 och 1967 samt vid
förbundsmöte 1969, 1977, 1981, 1983, 1987, 2001, 2005, 2007, 2015 och 2017.
§ 1 Förbundets uppgift
Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund – förbundet - är en centralorganisation för alla till
densamma anslutna yrkesutövare med ändamål:
att utgöra ett fast samband mellan rikets samtliga medlemmar i syfte att därigenom främja och
trygga yrkets bestånd och utveckling samt dess utövares intressen
att bibehålla och utvidga samarbetet med organisationer med liknande ändamål inom landet samt
med yrkesorganisationer i utlandet
att vid gemensamt framträdande representera medlemmarna
att i frågor rörande yrkets verksamhetsområde utgöra central instans för samråd, konsultationer och
remissbehandling, m.m.
att verka för yrkesutbildningens ordnande för yrkeskåren
att vid förhandlingar och uppgörelser om arbetsavtal för medlemmar eller medlemmars företag som
huvudorganisation företräda dessa och därvid verka för riksavtal
att utge facktidning och övriga yrkespublikationer samt
att i aktiebolagsform driva den del av verksamheten som är att hänföra till serviceverksamhet
§ 2 Förbundets medlemmar, deras skyldigheter och rättigheter
Mom 1. Inträde i förbundet kan vinnas av:
Förvaltning som ansvarar för LSO avseende utförande av sotning och/eller brandskyddskontroll.
Förvaltningen utser namngiven person som äger rätt att delta i förbundets intressen och
överläggningar.
eller
Företag/Organisation som har avtal med kommun avseende sotning och/eller brandskyddskontroll
där minst en person innehar examen som skorstensfejartekniker eller motsvarande kompetens.
Företaget/Organisationen utser namngiven person som äger rätt att delta i förbundets intressen
och överläggningar.

eller
Företag/Organisation som har avtal med part som har avtal med kommun avseende sotning
och/eller brandskyddskontroll där minst en person innehar examen som skorstensfejartekniker eller
motsvarande kompetens. Företaget/Organisationen utser namngiven person som äger rätt att delta
i förbundets intressen och överläggningar.
Mom 2. Ansökan om medlemskap inges skriftligen till förbundet. Ansökan om medlemskap ska
tillstyrkas av respektive krets, innan beslut av V.U.
Mom 3. Medlem ska till förbundet och dess serviceaktiebolag erlägga de avgifter som förbundsmötet
beslutar. Avgiften skall inbetalas i förskott på sätt förbundsmötet beslutar. Medlem, som underlåter
att lämna erforderliga uppgifter för beräkning av avgifter, får åtnöjas med vad förbundsstyrelsen
beslutar. Har krets beslutat om särskild kretsavgift, skall medlem erlägga denna avgift på sätt, som
kretsen bestämt.
Mom. 4. Medlemskap i förbundet medför skyldighet till medlemskap även i respektive krets och vice
versa. För särskilt fall kan övergång till annan krets beviljas av V.U. efter respektive kretsars hörande.
Mom. 5. Därest medlem försummar att i rätt tid betala stadgade avgifter äger V.U. att omedelbart
utsöka avgifterna. Medlem, som uteslutits och på nytt söker inträde i förbundet, är skyldig att erlägga
den avgift för vilken han resterande under sitt föregående medlemskap eller det belopp, som V.U.
för varje särskilt fall bestämmer. Då medlem i särskilt fall på grund av sjukdom eller annan orsak icke
kan erlägga stadgade avgifter, får V.U. på därom gjord ansökan och efter kretsstyrelsens hörande
bevilja anstånd med avgifternas erläggande eller att helt eller delvis befria därifrån.
Mom. 6. På förslag av krets eller förbundsstyrelse kan förbundsmöte till hedersledamot kalla den,
som genom synnerligen nitiskt arbete främjat förbundets strävanden eller genom donationer eller
gåvor understött dess ekonomi. Utom förbundet stående hedersledamot erlägger inga avgifter till
detsamma, men får övervara och deltaga i förbundsmöte. Medlem av förbundet, som kallats till
hedersledamot, bibehåller sina rättigheter och skyldigheter inom förbundet, där icke annat
beslutats.
Mom. 7. Riksförbundets styrelse beslutar om veterantecken samt om när och till vem förtjänstmedalj
skall utdelas. Krets eller enskild medlem får väcka förslag om utdelande av förtjänstmedalj, vilket
skall göras skriftligen till förbundsstyrelsen. Endast den kan erhålla förtjänstmedalj som antingen
genom synnerligen nitiskt arbete har främjat förbundets strävanden eller genom donationer eller
gåvor understött förbundets ekonomi och som har en hedrande vandel. Då förtjänstmedalj tilldelats
medlem av riksförbundet, åtföljes medaljen av diplom. Veterantecknet utdelas till medlem, som
tillhört förbundet minst 20 år. Medlem, som anser sig förbigången veterantecknet, kan göra anspråk
på tecknet hos riksförbundets styrelse. Diarium skall föras över till vem och av vilka skäl
förtjänstmedaljen utdelas. Utdelning av förtjänstmedaljen skall i görligaste mån begränsas.
Mom. 8. Medlem är skyldig: att respektera förbundets stadgar och beslut, att ställa sig till ovillkorlig
efterrättelse gällande kollektivavtal och enligt desamma träffade avgöranden, att ställa sig till
efterrättelse de föreskrifter förbundet lämnar rörande tillämpningen av kollektivavtal och andra
arbetsvillkor samt rörande handlingssätt under avtalslöst tillstånd, att varken direkt eller indirekt

bereda arbete eller på annat sätt understödja arbetstagare för vilka förbundet utfärdat arbetsförbud
vid konflikt, att ovillkorligen upprätthålla av förbundet påbjuden lockout, att erlägga det skadestånd
som kan åläggas enligt mom. 15.
Mom. 9. Medlem, som icke uppfyller sina skyldigheter enligt föregående moment eller ock på annat
sätt skadar förbundets och dess medlemmars intressen, icke vårdar sig om sitt eget eller förbundets
anseende eller gör sig skyldig till vanhedrande handling, kan av V.U., efter kretsens hörande,
omedelbart uteslutas ur förbundet. Den som icke åtnöjer sig med V.U:s beslut, får vädja till
nästföljande förbundsmöte.
Mom. 10. Medlem som önskar utträde ur förbundet ska skriftligen ansöka om detta till förbundet.
Utträdet sker vid närmast kommande kvartals utgång, dock tidigast 3 månader efter inkommen
ansökan.
Mom. 11. Medlem, som utträtt eller uteslutits ur förbundet, förlorar sin rätt att deltaga i förbundets
överläggningar och beslut samt alla anspråk på förbundet och dess tillgångar.
Medlem som ej gottgjort sina skyldigheter äger ej rätt att delta och/eller rösta i förbundets möten.
Mom. 12. Medlem är pliktig att omedelbart till kretsstyrelse eller V.U. meddela honom berörande
förslag till ändring av eller tillägg till entreprenadavtal eller anställningsavtal, sotningstaxa,
reglemente eller dylikt samt alla slag av avtalsfrågor och tvister med arbetstagarparten och i övrigt
allt, som kan vara av intresse för förbundets verksamhet.
Mom. 13. Enskild medlem får icke utan medverkan från V.U. sluta avtal med i hans företag anställda
skorstensfejeriarbetare eller arbetsledare.
Mom. 14. Medlem i förbundet äger rätt: att deltaga i förbundets förhandlingar och beslut, att av
förbundet och dess verkställande organ erhålla stöd och hjälp i alla yrkesfrågor, att i övrigt komma i
åtnjutande av alla de förmånerna och rättigheterna som tillförsäkras medlem genom dessa stadgar
och förbundets beslut samt att därest han ej åtnöjes med honom berörande beslut, som meddelats
av kretsstyrelse eller V.U., få beslutet prövat vid nästkommande möte med förbundsstyrelsen eller
vid förbundsmöte.
Mom. 15. Medlem, som gör sig skyldig till överträdelse eller kringgående av mom 8 eller med stöd
därav lämnade föreskrifter eller eljest bryter mot förbundets stadgar eller beslut kan åläggas
skadestånd. Förbundsstyrelsen beslutar om skadestånd efter förslag av V.U. och skall minst 2/3 av
styrelsens ledamöter vara eniga om beslutet. Skadestånd tillfaller förbundet. Kostnad för indrivning
av skadestånd skall betalas av medlemmen.
§ 2a Passiv medlem
Medlem vars befattning som skorstensfejarmästare har upphört kan medges rätt att kvarstå i
förbund och krets. Ansökan om medlemskap inges skriftligen till V.U., som efter yttrande från
vederbörande kretsstyrelse avgör ärendet. Passiv medlem erlägger en årsavgift som beslutas av
förbundsmötet. Passiv medlem erhåller förbundets information och har rätt att deltaga i
överläggningarna vid förbundsmöte och kretsmöte men inte i besluten. Passiv medlem är inte valbar
till uppdrag enligt § 5 mom. 4 i dessa stadgar eller §§ 2 och 5 i normalstadgar för kretsarna.

§ 2b Adjungerad medlem
En person som innehar examen som skorstensfejartekniker eller motsvarande och är anställd hos
någon av förbundets medlemsföretag/förvaltning har rätt att ansökan om adjungerat medlemskap.
En adjungerad medlem äger rätt att delta i överläggningarna vid förbundets sammanträden enligt §
5 men äger ej rätt att delta i besluten. Adjungerad medlem är ej valbar till uppdrag enligt § 5 mom.
4 i dessa stadgar. Adjungerad medlem ska erhålla meddelanden som utgår till ordinarie
medlemmar. Adjungerad medlem kan konsultera förbundets tjänstemän för rådgivning.
Adjungerad medlem erlägger en årsavgiftsom beslutas av förbundsmötet.
§ 3 Förbundets kretsar
Mom. 1. Förbundet är indelat i kretsar, vilkas antal och omfattning bestäms på ordinarie
förbundsmöte.
Mom. 2. Förändring av krets arbetsområde skall omedelbart delges därav berörda
förbundsmedlemmar.
Mom. 3. Kretsarnas verksamhet bedrives på det sätt som anges i förbundets normalstadgar för
kretsar.
§ 4 Styrelse och förvaltning
Mom. 1. Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av: ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande samt en ledamot från varje krets, jämte personlig suppleant för
denne. Såsom sekreterare tjänstgör förbundets tjänsteman, där styrelsen icke beslutar annat.
Mom. 2. Styrelsen skall ombesörja förbundets angelägenheter, övervaka att dess stadgar och beslut
följes, förvalta och göra förbundets tillgångar räntebärande samt i övrigt själv eller genom ombud
föra förbundets talan. Styrelsen är bolagsstämma för serviceaktiebolaget.
Mom. 3. Styrelsen håller ordinarie sammanträde minst två gånger årligen samt extra sammanträde
då V.U. anser så behövs.
Mom. 4. Vid förbundets och styrelsens sammanträden förs ordet av ordföranden eller vid förfall för
denne av 1:e eller 2:e vice ordföranden. Är dessa förhindrade väljer de närvarande tillfällig
ordförande.
Mom. 5. Styrelsen är beslutsmässig, när minst sex ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller
den mening som ordföranden biträder.
Mom. 6. Styrelsen utser firmatecknare för förbundet och utfärdar i anslutning härtill erforderliga
fullmakter.
Mom. 7. Inom styrelsen skall finnas ett verkställande utskott V.U. bestående av förbundets
ordförande samt av styrelsen valda två ledamöter jämte två suppleanter.

Mom. 8. Säte för V.U. och förbundets kansli skall vara Stockholm, därest icke förbundsmöte beslutar
annat.
Mom. 9. Utgår.
Mom. 10. Styrelsen behandlar alla inom förbundet väckta motioner och alla till styrelsen eller
förbundsmöte hänskjutna frågor och ärenden. Styrelsens beslut skall protokollföras och protokollen
skall hållas tillgängliga för medlem.
Mom. 11. Förbundets räkenskaper skall sammanföras i fullständigt bokslut. Som räkenskapsår gäller
kalenderår. Bokslutet skall vara verkställt före januari månads utgång påföljande år, då
räkenskaperna och tillhörande handlingar samt styrelsens berättelse över förbundets verksamhet
och förvaltning skall överlämnas till förbundets revisorer för granskning. Dessa skall före nästföljande
april månads utgång till styrelsen avge skriftlig berättelse vari ansvarsfrihet för styrelsen till- eller
avstyrkes.
Mom. 12. Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för styrelsens beslut och för förvaltningen
av förbundets tillgångar såvida icke protokollförd reservation avges.
Mom. 13. Ordföranden åligger: att vaka över att förbundets stadgar efterföljes och att
förbundsmötes, styrelsens och V.U:s beslut verkställes, att låta utfärda kallelse till förbundets,
styrelsens och V.U:s sammanträden, att justera alla protokoll, samt att i övrigt fullgöra de
skyldigheter som dessa stadgar åligger honom.
Mom. 14. Verkställande Utskottet åligger:
att bereda ärenden till styrelsens sammanträden, att mellan styrelsens sammanträden svara för
förbundets förvaltning och verkställighet av beslut,
att vara styrelse för serviceaktiebolaget,
att övervaka verksamheten inom förbundets kretsar och tillse att denna bedrivs i enlighet med
stadgar och beslut,
att lämna kretsstyrelser och enskilda medlemmar erforderlig hjälp för förverkligande av förbundets
ändamål,
att genom meddelande på lämpligt sätt hålla medlemmarna underrättade om förbundets
verksamhet och ge de upplysningar som kan gagna yrkets och medlemmarnas intressen,
att anställa den personal som behövs för förbundets verksamhet och upprätta instruktion för denna,
att övervaka skötseln av förbundets kansli och tillse att verksamheten bedrivs till förbundets bästa,
samt
att i övrigt främja och bevaka förbundets och dess medlemmars intressen.

§ 5 Sammanträden och val
Mom. 1. Ordinarie förbundsmöte hålls varje udda årtal före juni månads utgång. Plats och tidpunkt
bestäms av styrelsen. Kallelse till förbundsmöte skall utfärdas minst en månad i förväg.
Mom. 2. Extra förbundsmöte hålls, när styrelsen så beslutar eller när minst tre av förbundets kretsar
hos styrelsen så begär. Kallelse till extra förbundsmöte ska utfärdas minst en månad i förväg.
Mom. 3. Motioner till förbundsmöte skall vara inlämnade till styrelsen senast tre månader före
ordinarie förbundsmöte.
Mom. 4. Vid ordinarie förbundsmöte handläggs följande ärenden:
a) Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
b) Val av två justeringsmän för mötets protokoll.
c) Berättelse över förbundets verksamhet under den förflutna verksamhetsperioden och ekonomisk
redovisning.
d) Revisionsberättelse.
e) Beslut om ansvarsfrihet.
f) Från förbundsstyrelsen till förbundsmötet hänskjutna frågor.
g) Fråga om årsavgifternas storlek.
h) Beslut om arvode åt styrelse, revisorer m.fl .
i) Val av ordförande.
j) Val av 1:e vice ordförande.
k) Val av 2:e vice ordförande.
l) Fastställande av styrelse.
m) Val av minst två revisorer varav en skall vara auktoriserad revisor.
n) Val av motsvarande revisorssuppleanter.
o) Val av övriga funktionärer.
Mom. 5. Alla förbundets beslut och val, om vilka annorlunda ej finns bestämt, avgöras genom öppen
omröstning, vid vilken varje medlem har en röst. Utfaller röstetalen lika, skall sluten omröstning
företas, så ock om någon medlem så begär.

Mom. 6. Vid sluten omröstning väljes två rösträknare, vilka skall tillse, att ingen avlämnar mer än
en röstsedel, att ingen oberättigad deltager i omröstningen och att samtliga röstsedlar räknas och
kontrolleras. Omröstningen sker med slutna sedlar och innan sammanräkningen sker, skall
ordföranden utta en röstsedel. Om vid sammanräkningen av de övriga sedlarna, röstetalen är lika,
skall den avlagda sedeln öppnas och utgången av omröstningen bestämmas av denna. Om
erforderlig majoritet erhålles redan vid sammanräkningen, skall den uttagna röstsedeln genast
förstöras.
Mom. 7. I val av revisorer och suppleanter för dessa får styrelsens ledamöter icke deltaga.
Mom. 8. Medlem kan genom fullmakt utöva sin rösträtt genom annan medlem. Mall härom finns
som bilaga till dessa stadgar.
§ 6 Facktidningen
Mom. 1. Utgår.
Mom. 2. Utgår.
Mom. 3. Utgår.
Mom. 4. Utgår.
§ 7 Yrkesutbildning
Förbundets medlemmar skall sörja för att hos dem anställda får bästa möjliga praktiska
yrkesutbildning och bereds tillfälle till den teoretiska utbildning som fordras av skorstensfejaryrkets
utövare.
Såsom olika led i detta ingår:
1) att lärlings praktiska yrkesutbildning sker under noggrann övervakning från arbetsgivarens sida
och att denne även verkar för att lärling inhämtar erforderligt mått av teoretiskt kunnande;
2) att skorstensfejare skall genomgå de obligatoriska yrkesutbildningarna
3) att anställda stimuleras att genomgå vidareutbildningen
4) att förbundet arbetar för den fortsatta yrkesutbildningen genom anordnande av
fortbildningskurser och föreläsningar
§ 8 Revision
Mom. 1. De vid förbundsmötet valda revisorerna skall granska förbundsstyrelsens och V.U:s
protokoll samt förbundets räkenskaper med alla därtill hörande värdehandlingar.

Mom. 2. Om vid granskningen skäl till anmärkning syns föreligga, skall revisorerna omedelbart
infordra styrelsens förklaring häröver och sedan pröva, om anmärkningen skall vidhållas.
Mom. 3. Efter avslutad granskning skall revisorerna avge berättelse och till- eller avstyrka
ansvarsfrihet för styrelsen.
Mom. 4. Revisionsberättelsen jämte i förekommande fall styrelsens förklaring över gjorda
anmärkningar skall tillställas kretsarna.

§ 9 Anställnings- och avtalsfrågor
Mom. 1. Upphört att gälla.
Mom. 2. Förbundet ska närvara vid lokala förhandlingar då dessa är av centralt intresse. Beslut om
att närvara tas av V.U.
Mom. 3. Förbundet är icke ansvarigt för avgörande i hithörande frågor, som fattats utan V.U:s eller
förbundsstyrelsens medverkan och bifall.
Mom. 4. Upprättade avtal skall omedelbart tillställas samtliga medlemmar.
Mom. 5. Lokal part/medlem skall inför lokal förhandling underrätta SSR styrelse
§ 10 Ändring och tolkning av stadgarna
Mom. 1. Vid fråga om tolkning av dessa stadgar eller av förbundsmötets beslut gäller
förbundsstyrelsens eller V.U:s mening intill dess att frågan blivit avgjord av ett kommande
förbundsmöte.
Mom. 2. Förslag om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall inges till förbundsstyrelsen senast
tre månader före ordinarie förbundsmöte. Förbundsstyrelsens utlåtande över sådant förslag skall
utsändas till kretsarna senast sex veckor före förbundsmötet. Vid kallelse till förbundsmötet skall
tydligt anges att så beskaffat ärende förekommer.
Mom. 3. Förbundsmötes beslut om stadgeändringar och tillägg skall för att gälla biträdas av minst
två tredjedelar av de i omröstningen deltagande.
§ 11 Förbundets upplösning
Mom. 1. Förslag om förbundets upplösning behandlas på sätt som gäller för stadgeändring enligt §
10 mom. 2.
Mom. 2. För att beslut om upplösning av förbundet skall bli gällande, fordras att minst tre fjärdedelar
av förbundets medlemmar är närvarande vid förbundsmötet och eniga om beslutet.

Mom. 3. Är upplösning av förbundet beslutad, skall dess tillgångar tillfalla något för
skorstensfejaryrket lämpligt ändamål.

Normalstadgar för kretsarna inom Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund
§1
Kretsens ändamål är:
att genom ett enhetligt bedrivet organisationsarbete verka för förbundets vidmakthållande och
utbredning, intill dess kretsen omfattar samtliga inträdesberättigade inom dess område,
att i överensstämmelse med förbundets stadgar och i enlighet med förbundsmötes och
förbundsstyrelsens beslut och direktiv bevaka och främja medlemmarnas intressen,
att verka för ett likartat uppträdande av kretsens medlemmar i för dem gemensamma
angelägenheter, såsom i författnings- och taxefrågor, vid hänvändelser till statliga och kommunala
myndigheter och i övriga yrkesfrågor, samt för en enhetlig tillämpning av arbetsavtal,
att alltid sträva efter att det bästa samförstånd råder såväl mellan medlemmarna inbördes så ock
mellan dem och förbundets verkställande organ.
§2
Kretsens angelägenheter handhas av en styrelse, som väljs på ordinarie kretsmöte och skall bestå av
ordförande, sekreterare och kassör samt dessutom av det antal ledamöter kretsen beslutar.
Kretsmötet beslutar om suppleanter.
Styrelsen sammanträder på kallelse av dess ordförande och är beslutsmässig, när minst hälften av
ledamöterna är närvarande. Ledamotskap i kretsstyrelsen är ett oavlönat förtroendeuppdrag såvida
inte kretsen besluta annat. Ledamot har däremot rätt att ur kretskassan erhålla ersättning för resor
och traktamente efter kretsens beslut.
§3
Det tillkommer kretsstyrelsen:
att fullgöra de åligganden som åvilar densamma enligt förbundets stadgar och beslut,
att söka förverkliga kretsens i § 1 angivna ändamål,
att verkställa av kretsmötet fattade beslut,
att förbereda och för kretsmötet framlägga till styrelsen inkomna ärenden och förslag,
att till förbundsstyrelsen med eget utlåtande hänskjuta frågor, som icke kan avgöras av kretsen, samt
avge av förbundsstyrelsen infordrade yttranden och förslag,

att upprätta berättelse över kretsens verksamhet och omedelbart efter ordinarie kretsmöte till
förbundsstyrelsen insända avskrift av densamma samt av revisorernas berättelse och mötets
protokoll,
att alltid hålla förbundsstyrelsen väl underrättad om sin verksamhet, samt
att i övrigt på bästa sätt tillvarataga kretsens och dess medlemmars intressen.
§4
Styrelsens uppdrag fördelas sålunda:
Ordföranden har i uppdrag att leda förhandlingarna vid kretsens och styrelsens sammanträden och
att ägna verksamheten den tillsyn som krävs.
Sekreteraren har i uppdrag att vid kretsens och styrelsens sammanträden föra protokoll och att, då
ej annat beslutats, sköta kretsens korrespondens med förbundet.
Kassören åligger att föra kretsens räkenskaper, att efter avslutning, som sker per kalenderår, i god
tid överlämna dessa till revisorerna, att mottaga och kvittera inkommande medel, att verkställa av
ordföranden attesterade utbetalningar samt att omhänderha kretsens tillhörigheter.
Annan styrelseledamot åligger att biträda i styrelsens verksamhet.
Styrelsen är gemensamt ansvarig för kretsens medel och för styrelsens beslut och vidtagna åtgärder,
såvida protokollförd reservation icke avges.
§5
Kretsen utser vid sitt ordinarie kretsmöte:
a) en representant i riksförbundets styrelse
b) en suppleant i riksförbundets styrelse
c) två revisorer för kretskassan för vilka gäller vad som är stadgat för förbundets revisorer
d) en revisorssuppleant.

§6
Ordinarie kretsmöte hålls minst en månad före ordinarie förbundsmöte på plats, som bestäms på
närmast föregående möte. Vid detsamma skall styrelsens och revisorernas berättelser föredragas
och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen behandlas, varjämte stadgeenliga val skall företas. Vid
mötet skall även beslutas om kretsavgifternas storlek.
Kretsens övriga möten hålls på tider och platser, som kretsen bestämmer. Extra möte hålls, när
styrelsen anser behövs eller när minst hälften av medlemmarna med angivande av skäl härför hos
styrelsen skriftligen så begär. Kallelse till möten skall ske på sätt som kretsen bestämmer.
§7
Kostnader för kretsens verksamhet bestrids ur kretskassan.
§8
Krets får komplettera dessa stadgar, men tilläggsbestämmelserna skall stå i överensstämmelse med
andan och meningen i förbundets stadgar och godkännas av förbundsstyrelsen.

