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Stadgar Trafiktekniska Föreningen / Swedish Association of
Transportation Planners
Ändamål
1 § Föreningen skall utgöra ett kvalificerat forum med ändamål att främja trafikplaneringens utveckling
och skall skapa förståelse för yrkesområdet genom:
att presentera, diskutera och bedöma trafikfrågor,
att verka för utveckling av regler och riktlinjer,
att befrämja kurs, studie och informationsverksamhet,
att skapa kontakter såväl med andra specialgrupper inom samhällsplaneringen som med
utländska sammanslutningar inom trafikplanering.
att väcka intresse för yrkesområdet hos studerande.
Syftet skall uppnås främst genom medlemmarnas egen aktivitet.

Medlemskap
2 § Föreningen är öppen för personer som verkar för föreningens syften enligt paragraf 1.
Frågor om medlemskap avgöres av styrelsen.
Till hedersmedlem kan föreningen på styrelsens enhälliga förslag vid årsmöte utse person som på ett
förtjänstfullt sätt bidragit till föreningens utveckling.

Organisation
Styrelse
4 § Föreningens styrelse består av minst fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. För att styrelsen
ska vara beslutsmässig ska minst hälften av ledamöterna vara närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Styrelsen skall föra protokoll över sina beslut. Föreningens firma tecknas av den
eller dem styrelsen bemyndigar därtill.

Revisorer
5 § Granskning av styrelsens åtgärder och föreningens räkenskaper utförs av två av föreningen till
revisorer utsedda medlemmar eller suppleanter till dessa
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Val av styrelse och revisorer
6 § Val av ordförande, övriga styrelse ledamöter, revisorer och suppleanter sker vid föreningens årsmöte
och skall, om någon medlem det fordrar, ske med sluten omröstning. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.
Ordförande och övriga styrelseledamöter samt revisorer och suppleanter väljs för en tid av två år och i
sådan ordning att varje år väljs halva styrelsen samt en revisor och suppleant för denne. Om någon
funktionär under pågående mandat period väljs till annan post eller lämnar styrelsen skall ersättaren
väjas förr en mandatperiod av endast ett år. Samma person bör i regel ej ingå i styrelsen mer än sex år i
följd eller vara revisor mer två år i följd.

Valnämnd
7 § Val av ordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer samt suppleanter skall förberedas av en
valnämnd bestående av tre medlemmar, vilka utses vid årsmöte.

Styrelsens ansvar
8 § Föreningsstyrelsen är ansvarig inför årsmötet.
9 § Föreningen sammanträder minst en gång varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Årets
första sammanträde är tillika ordinarie årsmöte och bör hållas senast under april månad. Extra möte
hålls då minst en fjärdedel av föreningsmedlemmarna skriftligen begär detta.
Kallelse till föreningsmöte skall utsändas till varje medlem minst två veckor i förväg. Föredragningslista
och, vid årsmöte, valnämndens förslag skall därvid bifogas eller snarast möjligt därefter utsändas.
Följande ärenden skall förekomma:
1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2 Val av justeringsman, som jämte ordföranden skall justera protokollet.
3 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.
4 Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
5 Val av ordförande (vartannat år)
6 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleant.
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7 Val av revisor jämte suppleant.
8 Utseende av valnämnd.
9 Beslut om årsavgift.
10 Ärenden, som styrelsen eller enskild medlem framlägger till mötets behandling.
Vid omröstning äger varje närvarande föreningsmedlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet utom
för ändring av stadgarna samt utseende av hedersmedlem, då två tredjedels majoritet krävs.
Vid lika röstetal gäller ordförandes utslagsröst, utom vid val där lotten skiljer.
Vid föreningsmöte skall föras protokoll. Mötets ordförande skall tillse att protokollet efter justering inom
två månader överlämnas till styrelsen, som snarast möjligt utsänder ett exemplar därav till varje
föreningsmedlem.

Ekonomi
10 § Medlemsavgift utgår med belopp, som beslutas vid årsmöte. Hedersmedlem är befriad från avgift.
Avgift skall betalas snarast efter det att anmaning erhållits. Vid dröjsmal över tre månader debiteras
medlem extra expeditionsavgift med belopp som beslutas av styrelsen. Har medlemsavgift ej erlagts
inom ett år efter första anmaning äger styrelsen rätt att utesluta medlem.
Föreningens styrelse har därutöver att för föreningens verksamhet på lämpligt sätt anskaffa erforderliga
medel.

Ändring av stadgarna
11 § Ändring av dessa stadgar kan ske efter beslut vid två på varandra fö1jande föreningsmöten med
minst 4 månaders tidsskillnad varav det ena skall vara ett årsmöte.

Föreningens upplösning
12 § Föreningens upplösning sker efter därom fattat beslut, varvid dock fordras att minst två tredjedelar
av föreningens medlemmar biträder beslutet, I samband härmed skall även beslutas om användning av
föreningens egna tillgångar, varvid sedvanliga regler om enkel majoritet skall gälla.
Dessa stadgar godkänndes vid föreningens årsmöte den 16 april 2002 och den 2 april 2003.
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