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Stadgar för föreningen Sveriges Prakti-
serande Byggnadsantikvarier, SPBA 
Fastställda vid konstituerande möte 3 november 1998 
Reviderade vid årsmöte 2002-10-24, 2006-03-23, 2010-03-30, 2011-03-23, 
2013-03-07.  

 
Föreningen har sitt säte i Stockholm och verkar genom medlemmarna i hela 
landet. 

1§ Syfte och mål  

        Föreningens syfte och mål är att: 

- Verka för goda förutsättningar för medlemmarnas yrkesutövning 
och yrkesutveckling. 

- Hävda betydelsen av kvalificerad antikvarisk kunskap i samhälls-
byggandet. 

- Diskutera teori, praktik och etik samt tillämpningen av lagar och 
förordningar inom hela det byggnadsantikvariska verksamhets-
fältet.  

2§  Medlemskap 

Inträde i föreningen äger den som är certifierad enligt Boverkets före-
skrifter och allmänna råd (2006:6) om certifiering av sakkunniga 
kontrollanter av kulturvärden vid ändring av byggnadsverk eller som har 
motsvarande kunskaper och erfarenhet samt erlägger medlemsavgift. 

Bedömning om sökanden uppfyller kraven görs av styrelsen.  

3§  Medlemsavgift 

Medlemsavgift fastställs av årsmötet. 

4§ Medlemsåtagande 

Genom medlemskap ger medlemmen sitt stöd till SPBA:s syfte och mål 
enligt §1 och förbinder sig att följa SPBA:s etiska riktlinjer. 

Medlem är skyldig att betala medlemsavgift till föreningen. Medlem 
som inte betalat medlemsavgift anses vilja träda ut ur föreningen. 
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5§  Etiska riktlinjer, Kvalitetsgrupp och uteslutning  

För medlem i SPBA finns etiska riktlinjer fastställda av årsmötet som varje 
medlem förbinder sig att följa.  

En Kvalitetsgrupp utsedd av årsmötet har till uppgift att ta emot och 
behandla anmälningar mot medlemmar som anklagas för att ha brutit mot 
god yrkessed eller föreningens etiska riktlinjer.  

Kvalitetsgruppen arbetar efter riktlinjer fastställda av årsmötet.  

Medlem som motverkar SPBA:s syfte eller bryter mot de etiska riktlinjerna 
kan efter prövning av SPBA:s Kvalitetsgrupp varnas eller uteslutas av 
styrelsen. En utesluten medlem har inte rätt att återinträda i föreningen 
under en period av fem år.  

 

6§  Verksamhet 

Verksamheten omfattar: 

- Återkommande sammankomster varav ett är årsmöte. 
- Utbildningsinsatser för SPBA:s medlemmar, i form av t.ex. studie-

besök, föreläsningar och seminarier. 
- Spridning av föreningens syfte och mål genom deltagande i sam-

hällsdebatten. 

7§  Verksamhetsår 

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår och års-
mötet hålls under årets första kvartal.  

8§  Årsmöte 

Kallelse till årsmöte sker per post eller e-post minst två veckor före 
mötet.  

Alla medlemmar har lika rösträtt på årsmöten, personligen eller via 
fullmakt. 

Årsmötet väljer ordförande och ytterligare fem ledamöter, som till-
sammans utgör styrelsen. Ordföranden väljs på ett år i taget. Övriga 
ledamöter väljs växelvis på två år i taget.  
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Årsmötet väljer fem representanter, varav tre ordinarie och två 
suppleanter, till föreningens Kvalitetsgrupp. Representanterna väljs 
växelvis på två år i taget. 

Årsmötet väljer  två revisorer och tre valberedare. 

En medlem får inte väljas till styrelsen, kvalitetsgruppen eller 
valberedningen i mer än sex år i rad. 

Styrelsen utser själv kassör och sekreterare samt övriga styrelseposter 
vid ett konstituerande styrelsemöte.  

Årsmötet kan utse arbetsgrupper som tar fram beslutsunderlag för 
principiellt viktiga föreningsfrågor eller andra frågor som berör 
samtliga medlemmar. Arbetsgrupper redovisar till styrelse eller 
årsmöte. 

9§  Styrelse och beslutsordning 

Styrelsen är föreningens verkställande organ och väljs av medlem-
marna på årsmötet.  

Det åligger styrelsen att handha föreningens verksamhet, verkställa 
årsmötets beslut och förvalta föreningens tillgångar.  

Löpande verksamhetsfrågor beslutas av styrelsen. För föreningen 
genomgripande frågor fordras dock beslut av årsmötet. 

Styrelsemöte kräver deltagande av minst tre ledamöter för att vara 
beslutsmässigt. Vid omröstning i styrelsen har ordförande utslagsröst. 
Ordförande och kassör är tillsammans och var och en för sig firma-
tecknare.  

Styrelsen redovisar vid varje årsmöte det gångna årets verksamhet i en 
verksamhetsberättelse och en ekonomisk redogörelse.  
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10§ Övriga medlemsmöten 

Styrelsen beslutar om medlemsmöten och är sammankallande.  

Kallelse till medlemsmöte, nationellt såväl som lokalt, sker per post 
eller e-post minst två veckor före mötet. 

Utlyst medlemsmöte kan föreslå styrelsen att tillsätta arbetsgrupp. 
Arbetsgrupp redovisar till styrelse eller årsmöte. 

11§ Revision 

Föreningens ekonomi och verksamhet granskas av revisorerna. 

12§ Stadgeändring 

Ändring av stadgar ska beslutas på två efter varandra följande års-
möten.  

13 § Upplösande 

Upplösande av föreningen ska beslutas på två efter varandra följande 
årsmöten.  

Samtidigt beslutas om användning av föreningens tillgångar. 


