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§ 1 Föreningen och dess ändamål 

Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige (nedan Svemin) är medlem i Föreningen 
Svenskt Näringsliv. 

Föreningen verkar i enlighet med dessa och Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar med ändamål att 
tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen, samt upprätthåller ett samband mellan 
föreningen, medlemmarna och Föreningen Svenskt Näringsliv. 

§ 2 Säte 

Föreningen har sitt säte i Stockholm. 

§ 3 Föreningens medlemmar 

Medlemmar i föreningen är: 
- Företag som bedriver eller har bedrivit prospektering eller mineral/metallutvinning i Sverige eller 

därmed sammanhängande verksamhet, och
- arbetsgivarorganisation vars stadgar godkänts av Svemin. En förutsättning för ett sådant 

godkännande är att stadgarna innehåller bestämmelse om att medlemskap i 
arbetsgivarorganisationen även förutsätter medlemskap i Svemin.

- Arbetsgivarorganisation som är medlem i Svemin har inte rösträtt i föreningens angelägenheter.

Medlemsföretag i Svemin är skyldigt att samtidigt vara medlemsföretag i Föreningen Svenskt Näringsliv. 

Medlemmarna är skyldiga att ställa sig till efterrättelse Föreningen Svenskt Näringslivs och Svemins 
stadgar samt de särskilda avtal, som träffats mellan nämnda föreningar. 

§ 4 Inträde 

Ansökan om inträde i föreningen prövas av styrelsen. Sökanden skall därvid skriftligen godkänna såväl 
Svemins som Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar. Ansökan skall åtföljas av de uppgifter som styrelsen 
finner erforderliga. 

Medlemskap för företag i föreningen omfattar all verksamhet i företaget. Styrelsen kan medge undantag 
från detta. Medlemsföretag som önskat undanta viss verksamhet från medlemskap skall på begäran lämna 
uppgifter om den verksamhet som bedrivs. 

§ 5 Övertagande av medlemskap 

Övergår medlemsföretags verksamhet, helt eller till viss del, till annan skall detta omedelbart anmälas till 
föreningen. Önskar den nya ägaren överta medlemskapet samt inträda som medlem i Föreningen Svenskt 
Näringsliv skall denne skriftligen ansöka därom hos styrelsen. Till ansökan skall skriftligen bifogas den 
förre ägarens medgivande samt den nya ägarens förbindelse att ansvara för den gamle ägarens alla, till 
den överlåtna verksamheten förknippade, skyldigheter gentemot föreningen och Föreningen Svenskt 
Näringsliv. 
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§ 6 Utträde/upphörande av medlemskap 

Medlemskap upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader sedan skriftlig 
uppsägning från endera part ägt rum. Styrelsen får dock medge medlemsföretag som nedlagt eller överlåtit 
sin rörelse rätt att utträda ur föreningarna vid löpande halvårs slut eller utan uppsägningstid. Styrelsen kan 
även i övrigt då särskilda skäl föreligger, medge medlemsföretag tidigare utträde. 

Medlemskap som beviljats tillfälligt upphör utan föregående uppsägning efter 12 månader eller när tiden för 
vilken medlemskap beviljats löpt ut. 

Medlem, som enligt Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar förlorat sina rättigheter mot Föreningen 
Svenskt Näringsliv, har även förlorat sina rättigheter mot föreningen men är skyldig att erlägga de avgifter, 
som med stöd av dessa stadgar ålägges medlemmen för den tid denne kvarstår som medlem, såvida inte 
föreningen annorlunda beslutar. Medlem som förlorat sina rättigheter mot föreningen, äger ej delta i 
sammanträden eller i föreningens verksamhet i övrigt. 

§ 7 Uteslutning och skadestånd 

Medlemsföretag som inte i rätt tid och inte efter upprepad betalningsanmaning, erlagt de stadgade 
avgifterna, kan av styrelsen uteslutas med omedelbar verkan. Styrelsen kan uppdra åt verkställande 
direktören att besluta om uteslutning i sådana fall. 

Medlemsföretag som vägrar att följa, överträder eller kringgår dessa stadgar, eller med stöd av stadgarna 
fattade beslut, kan av styrelsen uteslutas med omedelbar verkan. 

Detsamma gäller om medlemsföretag vid upprepade tillfällen eller i väsentligt avseende brutit mot Svemins 
etiska regler eller vad som kan anses vara god sed på arbetsmarknaden eller i annat väsentligt avseende 
motarbetat Svemin. Styrelsen kan i fall som behandlats i detta stycke även besluta om skadestånd. 

För beslut om uteslutning eller skadestånd enligt § 10 andra stycket, erfordras att minst tre fjärdedelar av 
styrelsens samtliga ledamöter är ense härom. 

Vid uteslutning är medlemsföretag inte berättigade till någon del av vad som inbetalats i Svemins eller 
föreningen Svenskt Näringslivs tillgångar. 

§ 8 Avgifter 

Medlem i föreningen skall erlägga årsavgift till föreningen samt avgift till annan juridisk person som 
fastställs på ordinarie föreningsstämma efter förslag av styrelsen. 

Medlem skall erlägga avgift till Föreningen Svenskt Näringsliv i enlighet med dess stadgar. 

§ 9 Föreningens styrelse 

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen och den verkställande direktören. Styrelsen väljs 
årligen på ordinarie föreningsstämma och består av det antal ledamöter och suppleanter som beslutas av 
stämman. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. 

Styrelsen kan vid konstituerande sammanträde inom sig utse en eller flera vice ordförande. 
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Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandatperioden, ska styrelsen inom sig välja ordförande för 
tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. 

Om ledamot avsäger sig uppdraget under löpande mandatperiod kan styrelsen utse ny 
ledamot för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma under förutsättning att den nya ledamoten är 
verksam i samma medlemsföretag som den tidigare ledamoten. 

Ordförande i arbetsgivarorganisation som är medlem i föreningen är även ledamot av föreningens 
styrelse. Även övrig styrelseledamot i sådan arbetsgivarorganisation kan ingå i föreningens styrelse. 

Ordförande i föreningen skall även vara ledamot av sådan arbetsgivarorganisations styrelse. 

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 

§ 10 Styrelsens uppgifter 

Det åligger styrelsen bl a; 
att 
att 

att 
att 
att 
att 

att 

att 

att 
att 
att 

tillse att föreningens stadgar efterlevs, 
besluta i sådana angelägenheter inom föreningens verksamhetsområde, som ej enligt stadgarna 
tillkommer föreningsstämma eller eljest har hänskjutits dit, 
verka för anslutning till föreningen, 
anställa och entlediga verkställande direktör, 
fastställa instruktioner för den verkställande direktören, 
låta föra noggranna räkenskaper över föreningens inkomster och utgifter samt under gemensamt 
ansvar omhänderta och förvalta dess tillgångar, 
då styrelsen finner omständigheterna därtill föranleda eller då Föreningen Svenskt Näringsliv så 
begär, sammankalla föreningen till extra föreningsstämma, 
företräda föreningen och besluta i alla frågor som icke enligt stadgarna är från styrelsens 
befogenhet undantagna, 
besluta i fråga om rätten att teckna föreningens firma, 
tillse att Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar noga efterlevs av medlemmarna samt, 
på sätt dessa och Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar anger upprätthålla sambandet mellan 
föreningen och Föreningen Svenskt Näringsliv. 

§ 11 Styrelsens sammanträden 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören eller då minst tre 
styrelseledamöter så begär. 

Verkställande direktören är föredragande i styrelsen. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. 

§ 12 Styrelsens beslut 

Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden eller en 
vice ordförande. Varje ledamot har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den 
mening som biträdes av ordföranden. 

Vid behandling av ärende som angår ledamot enskilt, äger denne ej rätt att delta i beslutet. 
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För behandling av ärenden av mindre vikt eller av brådskande natur kan styrelsen inom sig 
utse ett arbetsutskott. 

Styrelsen äger befullmäktiga ombud att handla å föreningens vägnar i förhållande till tredje man samt 
företräda föreningen inför domstol och myndigheter. 

§ 13 Verkställande direktören 

Verkställande direktören handhar föreningens löpande verksamhet. I detta hänseende åligger det denne 
särskilt, 

att 
att 
att 

förbereda inkommande ärenden för styrelsens avgörande, att verkställa styrelsens beslut, 
bevaka föreningens intressen, 
ansvara för föreningens räkenskaper. 

Verkställande direktören äger teckna Svemins firma i löpande förvaltningsåtgärder. 

Utan särskild fullmakt äger verkställande direktören att själv eller genom befullmäktigat ombud handla å 
föreningens vägnar i förhållande till tredje man samt företräda föreningen inför domstol och myndigheter. 

§ 14 Räkenskaper 

Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår. 

§ 15 Granskning av räkenskaper 

Granskning av föreningens räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt verkställes av en på ordinarie 
föreningsstämma vald auktoriserad revisor jämte en suppleant. Revisorn äger, när denne så vill, ta del av 
föreningens räkenskaper och andra handlingar. 

§ 16 Valberedning 

I Svemin ska finnas en valberedning bestående av en ordförande och högst sex övriga ledamöter. Vid val 
av valberedning ska eftersträvas att ledamöterna blir desamma som i valberedningen för Gruvornas 
Arbetsgivareförbund. Valberedningen ska utses på ordinarie föreningsstämma och har till uppgift att 
lämna förslag på ledamöter till styrelsen. 

Valberedningen ska även lämna förslag i andra ärenden som anförtros den av föreningsstämman. 

Valberedningen bör så långt möjligt ta hänsyn till önskemålet att företag av olika storlek och olika 
verksamheter inom Svemin blir representerade samt att representationen även i övrigt blir allsidig. 

Valberedningen ska även så långt möjligt ta hänsyn till önskemålet att samverkan med Gruvornas 
Arbetsgivareförbund främjas. I sitt arbete ska därför valberedningen samverka med valberedningen för 
Gruvornas Arbetsgivareförbund i syfte att till väsentlig del uppnå samma representation i de båda 
föreningarna. 
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§ 17 Kallelse till föreningsstämma m.m. 

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast den 30 
juni. Styrelsens förvaltningsberättelse, föreningens årsredovisning, revisionsberättelse och förteckning 
över de framställningar som ska behandlas på föreningsstämman, ska minst en vecka före 
föreningsstämman finnas tillgängliga för föreningens medlemsföretag på Svemins kansli samt – om 
handlingarna inte även finns tillgängliga elektroniskt – sändas till de företag som särskilt begär det. 

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner det nödvändigt eller då stämma skriftligen påkallas av 
revisorerna eller av medlemsföretag representerande minst en femtedel av medlemsföretagen, beräknat 
utifrån antal arbetstagare i företagen, eller minst en tiondel av antalet medlemsföretag i föreningen. I sådan 
begäran ska tydligt framgå skälen för att en extra föreningsstämma ska hållas. Extra föreningsstämma ska 
utlysas av styrelsen och hållas skyndsamt från det att begäran om detta har inkommit. 

Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen via post eller elektronisk post till varje medlemsföretag på 
senast uppgiven adress och sändas minst 14 dagar före ordinarie föreningsstämma och minst tre dagar 
före extra föreningsstämma. 

§ 18 Medlemsföretagens rätt att hänskjuta ärende till föreningsstämma 

Varje medlemsföretag har rätt att hänskjuta ärende till ordinarie föreningsstämma. Sådant ärende ska 
skriftligen anmälas till föreningens styrelse i sådan tid att det rimligen kan beredas inför stämman. 

§ 19 Ordinarie föreningsstämma 

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst.
3. Justering av röstlängd vid stämman.
4. Val av två röstberättigade personer att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Föredragning av styrelsens och revisorns berättelser.
6. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
7. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer.
8. Slutligt fastställande av avgifter för innevarande verksamhets(kalender)år samt preliminärt 

bestämmande av avgifter för nästkommande verksamhetsår.
9. Val av ledamöter i styrelsen.
10. Val av ombud till Föreningen Svenskt Näringslivs stämmor enligt dess stadgar.
11. Val av eventuell representant i styrelsen för Föreningen Svenskt Näringsliv enligt dess stadgar.
12. Val av revisor och suppleant för nästkommande verksamhets(kalender)år.
13. Val av ordförande och ledamöter till valberedning
14. Övriga ärenden, som av medlem minst åtta dagar i förväg eller av styrelsen hänskjutits till 

stämman.

§ 20 Extra föreningsstämma 

Vid extra föreningsstämma kan till beslut endast upptas ärende som angivits i kallelsen. Annat ärende 
kan endast upptas till överläggning. 
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§ 21 Omröstning på föreningsstämma 

Vid föreningsstämman utses ordförande och justeringsmän vid mötet genom omröstning efter huvudtal. Vid 
annan omröstning har varje medlemsföretag en röst och därutöver ytterligare en för varje fullt tusental 
kronor i medlemsavgift som av medlemsföretaget senast erlagts i medlemsavgift till föreningen. Vid 
stämman kan ingen rösta för mer än en femtedel av det vid mötet företrädda röstetalet. Frånvarande 
medlem kan på föreningsstämma företrädas av befullmäktigat ombud. Vid mötet kan ingen rösta på grund 
av mer än en fullmakt. 

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och övriga frågor genom mötesordförandens utslagsröst. 

Omröstning sker med slutna sedlar, om yrkande därom framställs. 

§ 22 Medlems kontakt med myndigheter 

Medlemsföretag, som ämnar göra framställning eller eljest hänvända sig till myndighet i fråga, vilken kan 
tänkas vara av betydelse även för annan medlem eller eljest vara av intresse för gruvhanteringen eller 
industrin i dess helhet, skall i förväg anmäla detta hos föreningens verkställande direktör för att bereda 
föreningen tillfälle att uttala sig i frågan. Om styrelsen med hänsyn till frågans allmänna intresse så 
påfordrar, får det icke förvägras, att föreningen genom egen representant är närvarande vid eventuell 
överläggning i frågan mellan medlemsföretaget och myndigheten. 

§ 23 Ändring av stadgar samt upplösning av föreningen 

För ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning erfordras, att beslut därom fattas på två på 
varandra med minst en månads mellanrum följande föreningsstämmor, av vilka den ena skall vara 
ordinarie, och att beslutet på den senare stämman biträdes av röstande med ett sammanlagt röstetal av 
minst tre fjärdedelar av det totala röstetalet enligt den justerade röstlängden. 

Ändring av dessa stadgar skall godkännas av Föreningen Svenskt Näringsliv. 
I samband med beslut om föreningens upplösning skall beslutas rörande dispositionen av föreningens vid 
upplösningen behållna tillgångar. Tillgångarna skall härvid användas till främjande av svensk gruv- och 
mineralindustri. 

§ 24 Kompletteringsbestämmelse 

Som utfyllande regler där stadgarna inte innehåller särskild reglering gäller i tillämpliga delar Föreningen 
Svenskt Näringslivs stadgar. 

§ 25 Skiljedom 

Tvist mellan föreningen och medlem skall avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän. 
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