Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande
och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

GRUPP ATMEN
Grupp Atmen bildades den 15 februari 2013 på initiativ av nätverket Byggnadsarv & Byggnadskonst.
Föreningen startades i syfte att verka för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

STADGAR
ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
1§
Grupp Atmen är en ideell och obunden förening vars ändamål är att samla, sammanställa och sprida
kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen ämnar inspireras av och skapa kontakter
även i Norden och andra länder med likartat klimat.
_____
Föreningens arbete utgår från ledorden
Personligt engagemang och kunskapsspridning
_____
Föreningens verksamhet utgår från Vitruvius (30f.kr) nyckelord för god byggnadskonst:

Hållbarhet, ändamålsenlighet och skönhet
-

-

En byggnads hållbarhet kännetecknas av en konstruktion som i alla avseenden fungerar och som
går att underhålla.
En byggnads ändamålsenlighet kännetecknas av en utformning och funktion som under hela
livscykeln och med tanke även på konstruktions-, material-, installations-, miljö- och
hälsoaspekter, både känns meningsfull, användbar och funktionell.
En byggnads skönhet kännetecknas dels av en utformning som kan relateras till medfödda och
inlärda känslor för grundläggande harmoniska och organiska proportioner och uttryck, dels av en
upplevelse vars intryck berikas och fördjupas beroende på betraktningsavstånd.
_____
Följande utgör föreningens verksamhetsmål:

Föreningen ska medverka till att finna framtida ekonomiskt och ekologiskt hållbara bygg- och
installationstekniska lösningar samt verka för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.
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Föreningen skall:
-

Verka för att begreppet ”byggnadskonst” återinförs i byggprocessen.
Premiera/lyfta fram hantverkskunskap och hantverkskunnande.
Bygga upp en kunskapsbank som syftar till erfarenhetsåterföring med tillhörande utveckling.
Visa goda exempel på material, konstruktioner, installationer och hela byggnader, inklusive
byggnadernas förändringsmöjlighet till ändrad funktion.
Främja tillämpningen av begreppet livscykelperspektiv vid tekniska och ekonomiska
bedömningar.

Ändamålen ska nås genom forskning och utbildning samt informationsspridning mellan medlemmarna
och till samhälle/media.
Föreningen skall:
-

-

Bevaka händelser och debatt, huvudsakligen i Sverige men även i Norden och andra länder med
likartat klimat.
Verka för kontaktskapande, både inom och utanför Sverige, bl.a. genom att vara ett forum där
medlemmar kan föra diskussioner och ömsesidigt utbyta kunskaper och erfarenheter.
Samla, sammanställa och sprida information till medlemmar samt till samhället i stort, såsom
branschorganisationer, beslutsfattare och media genom: hemsida; tekniska rapporter,
debattartiklar; fackartiklar; seminarier etc.
Verka för att öka medvetenheten om och skapa allmän uppmärksamhet rörande framtida
byggande genom kritisk granskning och värdering av olika åsikter samt opinionsbildningar.
STIPENDIEFOND
2§

Inom föreningen ska finnas en stipendiefond, varur utdelning beslutas av styrelsen. Fondens syfte är att
premiera den som på ett föredömligt sätt verkar i föreningens anda.
SÄTE
3§
Föreningen har sitt säte i Varbergs kommun.
MEDLEMSKAP
4§
Ny medlem:
Fysisk person kan efter styrelsens godkännande, bli medlem. Inför godkännande ska föreningens
medlemmar beredas tillfälle yttra sig. Vid prövning tas stor vikt vid personens tidigare/nuvarande arbete
för och engagemang i frågor enligt § 1.
_____
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Angående medlemskap:
Föreningens medlemmar verkar aktivt i föreningens anda enligt § 1.
_____
Årsavgift:
Stämman beslutar efter förslag av styrelsen om årsavgiftens storlek.
_____
Utträde:
Medlem som önskar utträda skall anmäla detta skriftligen till styrelsen.
_____
Uteslutning:
Styrelsen får besluta att en medlem som motarbetar föreningens syfte enligt § 1 eller uppenbart försvårar
föreningens arbete utesluts ur föreningen. Sådant beslut får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle
förklara sig.
5§
Stämma har möjlighet att utse en person till hedersledamot. Som hedersledamot är man befriad från
medlemsavgift.
FÖRENINGENS ORGAN
6§
Stämman är föreningens högsta beslutande organ och styrelsen dess verkställande organ.
Dessutom ska det finnas valberedning och revisor.
STYRELSEN
7§
Sammansättning:
Styrelsen består av lägst tre och högst 7 ledamöter samt högst 3 suppleanter. Stämman utser ordförande
bland styrelsens ledamöter. Styrelseledamötena väljs av stämman för två år, med hälften vartannat år.
Ordförandens mandattid är ett år. Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer.
_____
Möten:
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller om annan styrelseledamot begär det och är
beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Alla styrelsens sammanträden skall
protokollföras och justeras av ordföranden samt utsedd justeringsman.
_____
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Firmatecknare:
Föreningen ska tecknas av kassören samt ytterligare en styrelseledamot i förening.
_____
Förvaltning:
Styrelsen ska förvalta föreningens tillgångar, föra redovisning över föreningens räkenskaper samt årligen
avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi. Årsredovisning ska bestå av
resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.
OMRÖSTNING
8§
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
RÄKENSKAPER OCH REVISION
9§
Verksamhets- och räkenskapsår ska omfatta kalenderår.
Stämman väljer revisor, med mandattid på ett år. Styrelsens förvaltningsberättelse och räkenskaper jämte
övriga handlingar skall överlämnas till revisorn senast 15 februari varje år.
STÄMMA
10 §
Ordinarie stämma och extra stämma:
Ordinarie stämma skall årligen hållas i mars månad. Extra stämma kan begäras av styrelsen, föreningens
revisor eller minst en femtedel av föreningens medlemmar.
_____
Kallelse:
Kallelse till stämma ska göras senast tre veckor i förväg.
_____
Motioner:
Motioner skall inges till styrelsen före stämman, dock senast den 15 februari.
_____
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Dagordning:
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Val av ordförande och sekreterare för stämman
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Mötets behöriga utlysning
Styrelsens och revisorns berättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Styrelsens och revisorernas arvoden
Medlemsavgifter
Val av styrelse och styrelseordförande
Val av revisor samt revisorsuppleant
Eventuellt val av valberedning
Övriga frågor
Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Vid extra stämma skall punkt 1,2,3,6 och 13 behandlas.
STADGEFRÅGOR OCH UPPLÖSANDE AV FÖRENINGEN
11 §

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen får tas upp till avgörande endast
vid stämma. För att ett sådant förslag skall godkännas krävs enkel majoritet vid två på varandra följande
stämmor. Förslag om ändring av stadgarna kan också godkännas genom endast ett beslut, om samtliga
röstande biträder förslaget.
Om föreningen upplöses, skall föreningens tillgångar tillfalla den eller de som föreningen vid två på
varandra följande stämmor, varav en ordinarie stämma, beslutar.
-- o --
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