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STADGAR 

för 

    Styrelsen för svensk brandforskning 

(BRANDFORSK) 

 

 

 

I  Uppgift 

   §  1 

Brandforsk har till uppgift att samla in forskningsmedel, finansiera forsknings- och 

utvecklingsprojekt, samt sprida forskningsresultat. Forskningen ska i första hand vara 

tillämpad och ha karaktär av kunskapsutveckling. 

 

II  Huvudman för Brandforsk  

   §  2 

Brandskyddsföreningen Sverige är huvudman för Brandforsk och ansvarar för att lämpliga 

sekretariatsfunktioner organiseras för verksamheten, utfärdar styrande dokument, utser chef 

och övriga anställda i sekretariatet och fastställer anställningsvillkor för anställda i 

sekretariatet liksom arvodet för ordförande. 

 

III  Medlemskap  

   §  3 

Brandforsks medlemmar är myndigheter, företag, organisationer, m.fl. som är med och 

finansierar verksamheten. I grunden finns tre olika former av medlemskap, för 

försäkringsbolag, för kommuner (räddningstjänster) samt för övriga företag och 

organisationer. Försäkringsbolagens bidrag baseras på deras premieinkomster från 

försäkringar för hem och villa samt företag och fastighet. Kommunernas bidrag baseras på 

invånarantal och prisbasbeloppet medan övriga företag och organsationers bidrag baseras på 

prisbasbeloppet. 

Storleken på bidragen beslutas av styrelsen. 

 

IV  Valberedning      

§  4 

Förslag till ordförande och styrelseledamöter för Brandforsk ska läggas fram av en 

valberedning som består av 2-3 personer, varav en ledamot kan utses av årsstämman. Övriga 

två ledamöter är Brandskyddsföreningen Sveriges ordförande och generalsekreterare.  
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V  Styrelse       

   §   5 

 

Brandforsk företräds av en styrelse vars sammansättning ska återspegla medlemsstrukturen 

och den ska tillvarata medlemmarnas inflytande i verksamheten.   

Styrelsen ska bestå av minst elva och högst fjorton ledamöter, varav Brandskyddsföreningen 

Sveriges generalsekreterare ska vara en. Brandforsks ordförande utses av 

Brandskyddsföreningen Sveriges styrelse, medan övriga nio till tolv ledamöter väljs på 

årsstämma efter förslag av valberedningen. Med undantag för ordföranden kan personliga 

suppleanter utses till samtliga ledamöter. Suppleanter kallas till styrelsens sammanträden men 

har rösträtt endast i ordinarie ledamots frånvaro. 

Ordförande och samtliga av årsstämman valda styrelseledamöter utses för en tid av två år. 

Ordförande och styrelseledamot, vars mandattid går ut, kan utses på nytt. 

Om ordförande, styrelseledamot eller suppleant avgår under mandattiden företas fyllnadsval 

för dennes återstående mandattid. 

Mandattiden räknas från årsstämman som hålls det år vederbörande utsetts till och med 

årsstämman under det sista året av valperioden. 

 

§   6 

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser, vid förfall för ordförande och vice 

ordförande, annan ledamot att leda sammanträdet. Föreningens firma tecknas var för sig av 

ordförande, chefen för Brandforsk och Brandskyddsföreningen Sveriges generalsekreterare. 

 

§   7 

Vid styrelsesammanträde ska det föras protokoll som justeras av ordförande för mötet och en 

justerare som utses vid mötet. 

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut 

gäller den mening som mer än hälften av de närvarande vid sammanträdet rösta för eller vid 

lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. 

 

§   8 

Styrelsen sammanträder på kallelse av chefen för Brandforsk efter samråd med ordförande 

eller då minst en tredjedel av styrelsens ledamöter så begär. 

 

§   9 

Styrelsen svarar för ledningen och förvaltningen av Brandforsks angelägenheter. Den löpande 

förvaltningen åvilar chefen för Brandforsk. 

Styrelsen ska 

- utöva tillsyn över Brandforsks tillgångar, bokföring och organisation 

- fastställa budget för verksamheten 
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- värdera projektförslag och forskningsansökningar inom ramen för fastställda 

forskningsprogram och samordna brandforskning 

- besluta om forskningsmedel till sökande 

- årligen fastställa årsredovisningen för föregående kalenderår 

- sammankalla medlemmarna för information om verksamheten 

- i övrigt vidta de åtgärder som enligt dessa stadgar eller i annat fall behövs för 

verksamheten. 

Styrelsen kan tillsätta arbetsutskott samt bestämma dess uppgifter och befogenheter i särskild 

arbetsordning. Protokoll ska föras vid sammanträden i arbetsutskott. 

 

VI  Revision och verksamhetsberättelse 

§  10 

Brandforsks räkenskaper och förvaltning granskas av en revisionsbyrå. Revisorn ska vara 

auktoriserad revisor eller godkänd revisor med avlagd examen, likaså suppleanten för denne. 

Räkenskaper för föregående kalenderår jämte styrelsens verksamhetsberättelse för samma tid 

ska före mars månads utgång överlämnas till revisorn, som inom en månad ska överlämna 

skriftlig berättelse över sin granskning till styrelsen samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för 

styrelsen och chefen för Brandforsk. 

 

VII  Årsstämman 

§  11 

Årsstämman äger rum årligen före juni månads utgång på dag och plats som styrelsen bestäm-

mer. 

 

§  12 

Extra stämma hålls, då styrelsen så finner erforderligt eller då minst 25 % av medlemmarna 

begär det. 

Vid extra stämma får inte behandlas annat ärende än sådana som angivits i kallelsen eller äger 

omedelbart samband därmed. 

 

§  13 

Kallelse till stämma ställs till samtliga medlemmar och utfärdas minst en månad före den för 

mötet bestämda tiden. Kallelsen, som ska innehålla dagordning och program i övrigt för 

mötet, får ske genom tillkännagivande i Brandskyddsföreningens tidskrift. Medlem som 

önskar föreslå en person till styrelsen ska lämna in förslaget till Brandskyddsföreningen 

Sveriges generalsekreterare senast en månad före årsstämman. 
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§  14 

Röstberättigad vid stämma är en representant för varje medlem, upptagen i Brandforsks 

medlemsförteckning, sammanställd i mars månad varje år.  

Varje röstberättigad äger en röst. Omröstning sker öppet om inte medlem begär att den ska 

vara sluten. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande. 

 

 

§  15 

Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma: 

1) Val av ordförande vid mötet 

2) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll 

3) Fråga huruvida mötet blivit behörigen utlyst 

4) Berättelse över Brandforsks verksamhet under det gångna verksamhetsåret 

5) Revisionsberättelse över Brandforsks räkenskaper och förvaltning för det gångna 

verksamhetsåret 

6) Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 

7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och Brandforsks chef 

8) Val av styrelseledamöter, efter förslag av valberedningen, mandattid två år 

9) Eventuellt fyllnadsval enligt § 5 

10) Val av revisionsbyrå för granskning av verksamhetsårets räkenskaper och förvaltning, 

efter förslag av valberedningen 

11)  Val av en ledamot till valberedningen 

12) Övriga ärenden, som av styrelsen förelagts mötet eller som av medlem väckts genom 

skrivelse till Brandforsk senast en månad före mötet 

 

§  16 

Protokoll från stämma ska delges medlemmarna genom Brandforsks hemsida eller på annat 

sätt. 

 

VIII  Ändring av stadgar. Brandforsks upplösning 

§  17 

För bifall till förslag om ändring av Brandforsks stadgar fordras antingen enhälligt beslut vid 

en årsstämma eller minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande stämmor, varav minst en 

årsstämma. Förslag till ändring av stadgarna ska vara medlemmarna tillhanda senast en månad 

före stämman. 
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§  18 

För beslut om Brandforsks upplösning fordras samstämmande beslut med minst 3/4 majoritet 

vid två på varandra följande årsstämmor, samt ett efterföljande beslut i Brandskydds-

föreningens styrelse. Brandforsks tillgångar ska därvid användas för att betala de pågående 

projekt som har beviljats medel och för att finansiera nedläggningen av kansliet. Om 

tillgångar finns efter dessa vidtagna åtgärder ska frågan om användning av inte förbrukade 

medel hänskjutas till styrelsen för Brandskyddsföreningen Sverige.  

 

   --------- 

Förslag att besluta om vid Brandforsks årsstämma den 20 maj 2014 


