Stadgar för

MRV, Branschorganisationen för EN-certifierade minireningsverk i Sverige
§ 1 Syfte
MRV ska vara en ideell förening och verka som en branschorganisation som aktivt ska främja
användandet av EN-certifierade minireningsverk för avloppsrening i Sverige. MRV ska dessutom vara en
förbindelselänk mellan leverantörer och myndigheter för att på bästa sätt ta vara på medlemmarnas
gemensamma intressen.
§ 2 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december.
§ 3 Beslutsmässighet
MRV har rätt att fatta beslut i ärenden som främjar syftet. MRV kan inte fatta beslut som har en direkt
inverkan på enskilda medlemmars verksamhet eller aktiviteter på den svenska
minireningsverksmarknaden.
§ 4 Medlemskap
Medlemmarna i MRV ska uppfylla följande minimikrav:
a) Vara ett företag som är registrerat i Sverige.
b) Leverera minireningsverk som är testade och dokumenterat godkända enligt EN 12566-3.
c) Leverera minireningsverk som uppfyller normal eller hög skyddsnivå i Naturvårdsverkets allmänna
råd om små avloppsanordningar (NFS 2006:7).

d) Alltid teckna serviceavtal för levererade minireningsverk.
e) Upprätthålla ett internt system för att kvalitetssäkra genomförd service och uppföljning.
f) Betala fastställda medlemsavgifter till MRV före 31 januari mot faktura.
§ 5 Nya medlemmar
MRV förbehåller sig rätten att godkänna nya medlemmar. Alla ansökningar om medlemskap i MRV ska
godkännas av MRV årsmöte. Tidsbegränsat medlemskap om ett år kan erbjudas företag som påbörjat
tester enligt § 4b, för övrigt gäller § 4.
§ 6 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hållas årligen i början av mars månad.
Datum och plats för nästa årsmöte fastställs på årsmöte. Skriftlig kallelse skickas till alla medlemmar
senast fyra veckor innan ordinarie årsmöte eller extra årsmöte. Ärenden som styrelsen önskar behandla på
årsmötet måste skickas ut till medlemmarna tillsammans med kallelse. Motioner från medlemmar ska ha
inkommit till styrelsen senast 31/1 samma år. Endast medlemmar som har betalat medlemsavgift har
närvarorätt och rösträtt. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess
medlemmar får inte fattas om underlag inte funnits med i kallelsen till mötet.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
12. Val av övriga styrelseledamöter samt för en tid av 1 år
13. Val av revisorer.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
15. Övriga frågor.
§ 7 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 2/3 av
föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det
eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden
som angivits i kallelsen behandlas.
§ 8 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av minst två och max nio personer , från olika medlemsföretag. Styrelsens antal ska
inte överstiga antalet medlemsföretag. Styrelsens ordförande väljs på årsmötet. Styrelsen konstituerar sig
själv. Styrelsens medlemmar ska representeras med verkställande direktör från medlemsföretagen eller
annan med fullmakt från verkställande direktör. Styrelsen håller möten när den anser det nödvändigt och
är beslutsmässig när minst 2/3 av styrelseledamöterna, inklusive ordförande, är på plats.
§ 9 Rösträtt
Varje medlem är berättigad till en röst. I enskilda ärenden gäller enkel majoritet.
§ 10 Stadgeändringar
För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till
ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen. Ändringsförslag ska skickas till
medlemmarna i förskott enligt § 6.
§ 10 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen. Alla inbetalda medlemsavgifter, överskott eller annat tillfaller MRV.
Alla ekonomiska skyldigheter gentemot MRV ska vara infriade.
§ 10 Uteslutning
Vid möjligt brott mot de villkor för medlemskap som framkommer i § 4 ges medlemmar möjlighet att
informera om de riktiga förhållandena på styrelsemöte/årsmöte. Upptäcks det här att en eller flera villkor
ej är uppfyllda, ges en tidsfrist för att rätta till detta. Kan det inte dokumenteras att villkoren är uppfyllda
innan tidsfristen löper ut, ger detta årsmöte/extraordinärt årsmöte möjlighet att utesluta medlemmen.
Medlem som ärendet berör har ingen rösträtt. Alla inbetalda medlemsavgifter, överskott eller annat
tillfaller MRV.
Årsmötet har också möjlighet att utesluta medlemmar som har försummat att betala beslutade avgifter,
motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
§ 11 Upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Årsmötet
avgör hur MRV tillgångar ska disponeras.

