
Norrlandsgatan 11
Box 7128, 103 87 Stockholm

Telefon 08-10 13 62

ANSÖKAN

Plats för 

FOTO

avsett för matrikeln med
textat namn på baksidan

eller e-post till
kansli@sthbyggnadsforening

Datum

Till Styrelsen för Stockholms Byggnadsförening
Undertecknad önskar bli ledamot i Stockholms Byggnadsförening 
och får med anledning härav lämna nedanstående uppgifter.

Ansökan insändes till Föreningen under ovan angiven adress.
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Namn (förnamn och efternamn) Född

Bostadsadress

Postnr/Postadress Telefon Mobil

Företag Telefon Fax

Företagsadress Mobil Titel/Befattning

Postnr/Postadress E-post

Utbildning/Meriter Tid

Ort och datum Underskrift

Ovanstående ansökan tillstyrkes av följande ledamöter i föreningen, vilka är beredda att på anmodan av föreningens styrelse lämna  
närmare upplysningar om den sökande samt att efter inval introducera den sökande i föreningslivet.

Tillstyrkes/Underskrift Tillstyrkes/Underskrift

Namnförtydligande Invalsår Namnförtydligande Invalsår



§ 1.
Namn Föreningens namn är Stockholms  Byggnadsförening.

§ 2.
Ändamål Föreningen har till ändamål att bidraga till såväl 

teoretisk som praktisk utbildning i byggnadsfacket 
ävensom att genom sammanträffande och personligt 
umgänge och som följd därav fritt tankeutbyte söka 
befrämja byggnadskonsten och utveckla sinnet för 
densamma. Föreningens medlemmar bör därför:
söka verka för kännedom om de bästa principer av 
alla slags byggnaders utförande samt att sedan åväga-
bringa enighet vid dessa principers tillämpning;

öppet meddela anmärkningsvärda iakttagelser i 
byggnadsväsendet och därmed sammanhängande 
författningar;
var och en i sin mån bidraga till att sprida kännedom 
om märkligare arbeten samt om in- och utländska 
skrifter eller om föredrag, som för byggnadskonsten 
kunna hava tillämpning; genom årsavgifter samt  
på annat sätt åstadkomma medel till främjande av 
Föreningens syfte, ävensom till hållande av en lämplig 
föreningslokal, där tidskrifter, böcker, planschverk, 
ritningar, modeller m.m. tillhandahålls.

För befrämjande av Föreningens ändamål kan 
 Föreningen äga eller förvalta fastighet.

§ 3.
Ledamöter
Inval

Till ledamöter i Föreningen kunna antagas arkitekter, 
byggmästare, ingenjörer, vid byggnader erforderliga 
hantverksmästare, fabrikanter och leverantörer 
ävensom andra personer, som genom sina kunskaper 
och sin erfarenhet anses kunna gagna Föreningen 
samt äga vilja och förmåga att befordra Föreningens 
mål.

Ansökan om inträde i Föreningen skall göras skrift-
ligen av den sökande och vara tillstyrkt av minst två 
ledamöter. Sedan styrelsen granskat och tillstyrkt 
ansökan, skall i kallelse till nästkommande samman-
träde den sökandes namn och yrke delgivas Före-
ningens ledamöter. 

Fråga om inval avgöres vid detta sammanträde 
 genom öppen omröstning, såframt icke ledamot 
före sammanträdet till ordförande gjort framställning 
om sluten omröstning. Av de avgivna rösterna skola 
minst tre fjärdedelar, dock minst tio röster, avgivas 
för förslaget.

Erhålles icke vid omröstning nödigt röstetal för 
 inval, skall den sökande anses hava blivit förvägrad 
inträde i Föreningen. Ny ansökan om inträde emot-
tages för prövning tidigast ett år härefter.

Den till ledamot invalde skall genom styrelsens för-
sorg underrättas härom. Medlemskapet blir dock 
gällande först sedan den invalde erlagt i § 5 stadgad 
avgift. Har denna avgift icke erlagts senast ett år efter 
det inval ägt rum, anses invalet förfallet.

§ 4.
Heders-
ledamöter

Till hedersledamöter inom Föreningen kallas fram-
stående personer inom byggnadsfacket även som 
sådana personer, som gjort sig synnerligen förtjänta 
om Föreningen och dess verksamhet. Förslaget till 
hedersledamöter göres av Föreningens styrelse 
och skall grundas å enhälligt styrelsebeslut. Sådant 
förslag framlägges av styrelsen å Föreningens 
 högtidsdag.

§ 5.
Avgifter
Inträdesavgift

Varje ledamot skall till Föreningens kassa erlägga 
fastställd årsavgift, nyinvald ledamot jämväl fast-
ställd inträdesavgift. Hedersledamot är befriad från 
erläggande av årsavgift.
Ledamot, som på en gång till Föreningens kassa 
 erlägger ett belopp, motsvarande femton gånger 
den vid inbetalningen gällande årsavgiften eller för 
vilken summan av levnadsålder och medlemstid blir 
minst hundra år, antecknas i Föreningens matrikel 
såsom ständig ledamot och är därefter befriad från 
erläggande av årsavgift. 
Styrelsen kan, om särskilda skäl därtill föranleda, 
från erläggande av årsavgift befria ledamot, som 
uppnått 65 års ålder.

§ 6.
Avgifters
erläggande

Årsavgift skall till Föreningen erläggas före juni 
 månads utgång, inträdesavgift inom en månad efter 
invalet.
Ledamot, som inväljes i Föreningen under tiden 
1 november–31 december är befriad från årsavgift 
under året.

§ 7.
Uteslutning Ledamot kan från Föreningen uteslutas. Förslag 

 härom skall av styrelsen framläggas å ordinarie 
sammanträde och av Föreningen genom sluten 
 omröstning företagas till avgörande. För antagande 
av sådant förslag erfordras, att minst tre fjärdedelar, 
dock minst tio, av de röstande äro därom ense.
Styrelsen äger jämväl från Föreningen utesluta 
 ledamot, därest denne underlåter att under två på 
varandra följande år erlägga årsavgift. Ledamot, som 
uteslutes ur Föreningen, äger icke återbekomma till 
Föreningen erlagda avgifter.

Tillägg Styrelsen har beslutat om ett tillägg till ansökan om 
medlemskap i Föreningen: 

Ansökan om inträde i föreningen
Den som önskar bli ny medlem i Stockholms 
 Byggnadsförening skall lämna in en skriftlig ansökan, 
tillstyrkt av två medlemmar i Föreningen, vilka 
 förutsätts känna till den person som söker inträde. 
Detta framgår av stadgarna, som finns återgivna i 
varje matrikel.
Enligt stadgarna kan antagas ”arkitekter, bygg-
mästare, ingenjörer, hantverksmästare, fabrikanter 
och leverantörer ävensom andra personer, som 
 genom sina kunskaper och sin erfarenhet anses 
kunna gagna Föreningen samt äga vilja och förmåga 
att befordra Föreningens mål”.
Styrelsen har beslutat följande förtydligande 
 gällande inträde i Föreningen:

Vederbörande sökande skall:
–  som ung blivande medlem ha hunnit skaffa sig 

 någon yrkeserfarenhet före inträdet eller i övrigt 
motsvara stadgarnas krav;

–  som äldre blivande medlem ännu ha flera yrkes-
verksamma år framför sig vid inträdet; 

Föreningen ser gärna att de medlemmar som givit 
förslag till inval medföljer i samband med invalet 
samt att sedan gärna verka för att den invalda deltar 
i föreningslivet.

STADGAR för STOCKHOLMS BYGGNADSFÖRENING


