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Stadgar för Nordiska R3-föreningen 
Fastställda vid årsmötet i Odense 31 maj 1988 

Reviderade vid årsmötet i Bergen 1990, Odense 1992, Helsingfors 1995, Köpenhamn 1996,  
Tammerfors 2006 & Oslo 2007 

 

Föreningens uppgift och 
verksamhetsområden 

§ 1 
Nordiska R3-föreningen är en ideell och allmän-
nyttig organisation som har till huvudsakligt 
ändamål att lämna understöd för beredande av 
undervisning eller utbildning samt att på annat 
sätt främja sådan verksamhet och vetenskaplig 
forskning inom området Renlighetsteknik och 
Rena Rum (R3-teknik), dvs anordnande av miljöer 
och system med låg och kontrollerad förorenings-
nivå för såväl person- som produktskydd, med 
tillhörande underhåll och teknik. 

§2 
Föreningen skall fullgöra sitt ändamål genom att 
inom området: 
 1 Initiera och aktivera samt vid behov 
 själv bedriva utvecklingsarbete, 
 undervisning och information. 
 2 Initiera och aktivera forskning. 
 3 Befrämja utbyte av idéer, kunskap och 
 erfarenhet mellan olika verksamhets- 
 grenar. 
 4 Anordna symposier och andra samman- 
 komster för att diskutera vetenskapliga 
 och praktiska frågor. 
 5 Arrangera utställningar av hjälpmedel 
 för R3-teknik. 
 6 I nära samarbete med myndigheter, 
 institutioner, organisationer, industrier 
 och andra berörda parter medverka vid  
 utarbetandet av standarder, normer och  
 praxis. 
  7 Förmedla kontakter med in- och 
 utländska myndigheter, institutioner,  
 organisationer o.d. 
 8 I förekommande fall göra framställningar 
 eller avge remissvar till myndigheter. 
 9 På ett lämpligt sätt samverka med orga- 
 nisationer inom näraliggande intresse- 
 områden. 
 
 

 
10 Verka för att föreningen i Norden och 
 internationellt får den ställning och de 
 verksamhetsformer, som är mest 
 ändamålsenliga för att lösa föreningens 
 uppgifter. 
11 Genom medverkan i sektioner, arbets- 
 grupper, utskott och dylikt söka enga- 
 gera så många medlemmar som 
 möjligt till aktivt arbete inom föreningen. 

§3 
För att bearbeta och lösa konkreta uppgifter 
enligt §2 skall finnas lokala arbetsutskott -LAU. 

§4 
För att biträda medlemmarna och styrelsen i 
ärenden enligt §2 ovan skall finnas ett kansli. 

Medlemskap och avgifter 

§ 5 
Medlem kan vara: 
- Ordinarie medlem (Fullbetalande, Stude-
rande, Ständig medlem eller Medlem med delat 
medlemskap i annan förening med vilken Nordiska 
R3-föreningen tecknat ömsesidigt avtal om delat 
medlemskap) 
- Hedersmedlem 
- Stödjande medlem 
 
Till ordinarie medlem antar styrelsen efter 
ansökan  enskild person med intresse inom 
föreningens verksamhetsområde. Styrelsen kan 
delegera beslutsfattande i antagnings-ärende 
till enskild styrelseledamot eller kansliansvarig. 
 
Medlem som antagits som ordinarie medlem 
erlägger  beslutad årsavgift 
alternativt en engångssumma om 10 års-
avgifter och blir i det senare fallet ständig 
medlem och därmed befriad från vidare 
avgiftsbetalning. 
Ordinarie medlem, som är studerande och ej 
fyllt 25 år, erlägger halv årsavgift. 
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Som ordinarie medlem räknas också sådan 
medlem som genom Nordiska R3-föreningens 
avtal med annan  förening har delat medlemskap i 
båda föreningarna. Medlemsavgiften skall då vara 
den som stadgas i avtalet mellan föreningarna. 
 
Till hedersmedlem kan styrelsen kalla person, 
som i särskilt hög grad främjat föreningens syfte. 
Förslag till sådant kallande kan väckas av envar 
ordinarie medlem. Förslag skall vara skriftligt och 
utförligt motiverat. Hedersmedlem är befriad från 
att erlägga årsavgift. 
 
Till stödjande medlem kan styrelsen efter ansökan 
anta institution, företag o dyl med intresse inom 
föreningens verksamhets-område. Stödjande 
medlem erlägger års-avgift enligt 
överenskommelse mellan medlemmen och 
styrelsen. Från stödjande medlem kan styrelsen 
anta en kontakt-person, som ges de rättigheter 
och skyldigheter som tillkommer ordinarie 
medlem. 

§ 6 
Önskar medlem utträda ur föreningen skall skriftlig 
anmälan härom göras till styrelsen, varefter 
medlemskapet omedelbart upphör. 
 
Erlagd årsavgift återbetalas härvid ej. 
Medlem kan av styrelsen uteslutas ur föreningen, 
om han underlåtit att betala beslutad årsavgift, 
trots en skriftlig anmaning härtill. Medlem kan av 
andra skäl uteslutas ur föreningen av 
föreningsmötet. Sådant beslut bör endast fattas 
efter motiverad skriftlig framställan från styrelsen. 
Sålunda utesluten medlem kan endast om 
särskilda skäl härför föreligger beviljas nytt 
medlemskap i föreningen. 

§ 7 
Årsavgifterna avser löpande kalenderår och skall 
vara inbetalda före 1 april varje år. 
Erlagda avgifter återbetalas icke. 
Matrikel över föreningens medlemmar upprättas 
per 1 april varje år. 

Styrelse och revisorer 

§ 8 
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, 
sekreterare, skattmästare och ytterligare högst två 
ordinarie ledamöter. Varje styrelseledamot, utom 
ordföranden, har två personliga suppleanter som 

inträder i den ordning som årsmötet beslutat. 
Vid förfall för ordföranden inträder vice 
ordföranden. 
 
Från Danmark, Finland, Norge respektive 
Sverige väljs om möjligt minst en och högst två 
ordinarie ledamöter. 
 
Föreningen har en huvudrevisor och fyra 
suppleanter. 
 
Styrelse och revisorer väljs av ordinarie 
föreningsmötet för en mandattid av två år, så 
att vid vartannat möte väljs ordförande, 
skattmästare och högst en övrig ledamot jämte 
en personlig suppleant för samtliga 
styrelseledamöter utom ordföranden. Vidare 
väljs huvudrevisor och två revisors-suppleanter. 
 
Vid vartannat möte väljs vice ordförande, 
sekreterare och högst en övrig ledamot jämte 
en personlig suppleant för samtliga 
styrelseledamöter utom ordföranden. Vidare 
väljs två revisorssuppleanter. 
Vid eventuella fyllnadsval får kortare 
mandattider än två år förekomma så att 
valordningen kan upprätthållas. 
Styrelsens ordförande får omväljas högst två 
gånger i följd. 

§ 9 
Styrelsen skall 
 1 tillse att föreningens stadgar efterlevs, 
 2 tillse att föreningens intressen 

tillvaratas 
 3 själv eller genom ombud företräda 
 föreningen, 
 4 handha föreningens ekonomi, 
 5 vid behov bilda/stadfästa arbetsgrupper 
 
 6 förbereda ärenden som skall behandlas 
 på föreningsmöte, och därvid kungöra 
 för medlemmarna att nominering av 
 kandidater till styrelse och som revisor 
 följer enligt i §18 angiven rutin, 
 7 verkställa på föreningsmöten fattade 
 beslut. 
 
I varje land skall finnas ett Lokalt Arbets-utskott 
(LAU). Detta består av landets ordinarie 
ledamöter i styrelsen och deras personliga 
suppleanter. Inom LAU utses ordförande, tillika 
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sammankallande, sekreterare och 
kassaförvaltare. 
LAU skall behandla sådana ärenden som 
styrelsen delegera till dem. 
Därutöver kan styrelsen eller LAU utse 
arbetsgrupper som behandlar sådana ärenden 
som delegerar till dem. 
 
Föreningens firma tecknas av ordföranden, vice 
ordförande, sekreteraren eller skattmästaren, två i 
förening. Vidare kan teckning ske av ordföranden, 
vice ordföranden, sekreteraren, skattmästaren 
eller av föreningen anställd tjänsteman var för sig 
enligt ställningsfullmakt eller enligt beslut av 
styrelsen angivet i justerat protokoll. 
Styrelsen sammanträder på ordförandens eller två 
styrelseledamöters kallelse, dock minst tre gånger 
per verksamhetsår. 
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid 
lika röstetal äger samman-trädesordföranden 
utslagsröst. 
För att styrelsen skall vara beslutsför skall minst 
tre ledamöter representerande minst två länder 
deltaga i mötet. 
 
LAU sammanträder vid behov på ordförandens 
kallelse. Beslut i LAU fattas med enkel majoritet. 
Vid lika röstetal äger LAU:s ordförande 
utslagsröst. LAU är beslutsför då minst hälften av 
ledamöterna och LAU:s ordförande deltager i 
mötet. 
 
Styrelsen anger särskild arbetsordning för LAU:s 
arbete. LAU skall dock alltid noga följa av 
styrelsen angiven kostnadsram, budget eller 
generella direktiv. 
 
Styrelsen / LAU kan besluta att adjungera 
personer till sig. Adjungerad ledamot har 
yttranderätt men deltager inte i omröst-ningar och 
beslut. Envar medlem i styrelse eller LAU (även 
adjungerade) kan till protokollet anmäla avvikande 
mening eller reservation mot beslut. 
Över styrelsens, LAU:s och arbetsgruppers 
sammanträden skall föras protokoll. 
Styrelsen / LAU kan i fall av brådskande natur 
fatta beslut per capsulam, såvitt samt-liga 
ordinarie ledamöter biträder förslaget. 

§ 10 
Föreningens räkenskaper skall föras per 
kalenderår och avslutas 31 december. 

För granskning av årets räkenskaper och 
förvaltning skall böckerna, förda protokoll samt 
styrelsens verksamhetsberättelse ställas till 
huvudrevisorns disposition före mars månads 
utgång. 
Huvudrevisorn skall avge revisionsberät-telse 
med till- eller avstyrkande av ansvars-frihet för 
styrelsen till föreningsmötet. 
Huvudrevisorn anlitar vid behov fackrevisor vid 
sin revision. 

§ 11 
Styrelsen skall avge verksamhets-berättelse till 
föreningsmötet. 

Föreningsmötet 

§ 12 
Föreningsmötet är föreningens högsta 
beslutande organ. 

§ 13 
Föreningen skall sammanträda till ordinarie 
föreningsmöte en gång per år under andra 
kvartalet på tid och plats, som styrelsen 
bestämmer. 
I övrigt kan föreningen sammanträda till extra 
föreningsmöte på kallelse av styrelsen eller 
eljest då minst 10 % av de ordinarie 
medlemmarna skriftligen hos styrelsen begärt 
sådant möte för angivet ändamål. I det 
sistnämnda fallet skall mötet hållas inom två 
månader sedan  
begäran därom kommit styrelsen tillhanda. 
Revisorsuttalande skall alltid biläggas kallelse 
till extra föreningsmöte. 
 
På sådant extra möte skall frågan om mötets 
finansiering behandlas. 

§ 14 
Kallelse till föreningsmöte skall utsändas till 
envar föreningsmedlem senast tre veckor före 
mötet och skall åtföljas av föredrag-ningslista. 
För att ärende utanför föredrag-ningslistan skall 
kunna upptas till behand-ling på ordinarie 
föreningsmötet fordras särskilt beslut därom av 
föreningsmötet, varvid minst två tredjedels 
majoritet bland de vid mötet närvarande 
röstberättigade medlemmarna erfordras. 

§ 15 
Förslag till ärende som skall behandlas på 
föreningsmötet kan väckas av envar ordi-narie 
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föreningsmedlem. Det skall skriftligen inlämnas till 
styrelsen före 1 mars. 

§ 16 
På ordinarie föreningsmötet skall följande ären 
den förekomma: 
 1 Mötets öppnande. 
 2 Val av ordförande och sekreterare för 
 mötet. 
 3 Val av två ordinarie föreningsmed- 
 lemmar att vara rösträknare och jämte 
 mötesordföranden justera mötets 
 protokoll. 
 4 Mötets stadgeenliga utlysande. 
 5 Upprop och justering av röstlängd. 
 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och 
 räkenskaper för det gångna verksam- 
 hetsåret. 
 7 Huvudrevisorns berättelse. 
 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 9 Fastställande av budget för kommande 
 verksamhetsår. 
10 Fastställande av årsavgiftens storlek för 
 ordinarie föreningsmedlemmar. 
11 Rapport om facksektionernas och 
 arbetsgruppers verksamhet. 
12 Eventuellt förslag till stadgeändring. 
13 Styrelseval enligt §8. 
14 Val av revisor och revisorssuppleanter 
 enligt §8. 
15 Val av valnämnd. 
16 Övriga ärenden enligt föredragnings- 
 listan. 
 
Mötet öppnas av föreningens ordförande eller den 
äldste av närvarande styrelse-medlemmar. 
Förslag till ändring av föreningens stadgar som ej 
angivits på föredragningslista vid kallelse till 
föreningsmöte får upptas till behandling såvida 
mötet fattar enhälligt beslut härom. 
Vid föreningsmötet får endast framläggas förslag 
till kandidat i styrelsen eller som revisor såvida 
nominering ej skett såsom angivits i §8. 
Över förhandlingarna skall föras protokoll. 

§ 17 
Vid föreningsmötet äger varje ordinarie 
föreningsmedlem och hedersmedlem, upptagen 
på justerad röstlängd, en röst. 
 
På röstlängd är upptagen hedersmedlem samt 
alla ordinarie medlemmar som senast 31 mars 
inbetalt beslutad medlemsavgift. Därutöver upptas 
ordinarie medlem, som uppvisar giltigt 

medlemsbevis i samband med justering av 
röstlängd. 
 
Votering sker öppet, dock skall vid val sluten 
votering äga rum om så begäres av någon 
röstberättigad medlem. Beslut fattas med enkel 
majoritet bland de vid mötet närvarande 
röstberättigade medlemmarna, där ej annat är 
fastställt i dessa stadgar. Vid lika röstetal äger 
mötesordföranden utslagsröst utom vid sluten 
votering, då vid lika röstetal lotten avgör. 
Röstning genom fullmakt är ej tillåten vid 
ordinarie föreningsmöte, men vid extra 
förenings möte kan envar hedersmedlem eller 
ordinarie medlem befullmäktiga annan 
röstberättigad medlem att företräda i ärende 
som upptagits på föredragningslista. 

§ 18 
Till förberedande av val skall vid ordinarie 
föreningsmötet utses en valnämnd. Den skall 
bestå av minst en och högst fem representanter 
från Danmark, Finland, Norge resp Sverige. Ur 
denna föreningens valnämnd skall vid 
föreningsmötet väljas en ordförande tillika 
sammankallande. 
 
Valnämnden eller envar medlem som föreslår 
kandidater till poster i föreningen bör beakta att: 
- styrelsens medlemmar kan arbeta enligt 
 föreningens stadgar, 
- varje land blir representerat i styrelsen, 
- de olika fackområdena får kompetent 
 och allsidig representation 
- varje land blir representerat med en vice 
 revisor (suppleant). 
- det bör föreligga särskilda skäl för 
 omval som ordinarie ledamot i styrelsen 
 mer än två perioder. 
 
Förslag från medlem på kandidater till styrelse 
eller revisor skall utsändas till medlemmarna 
senast 2 veckor före ordinarie föreningsmöte 
eller meddelas valnämnden, som har att 
tillställa styrelsen detta tillsammans med 
valnämndens eget förslag senast 1 mars. 
Styrelsen utsänder förslagen från val-nämnden 
och genom denna inlämnade förslag från 
medlemmar i samband med kallelse till 
ordinarie föreningsmötet. 
Valnämndens förslag tillställs styrelsen senast 1 
mars och utsänds till medlem-marna 
tillsammans med kallelse till föreningsmötet. 
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Stadgeändring och upplösning 
av föreningen 

§ 19 
Om annan än styrelsen väcker förslag om 
stadgeändring, skall förslaget skriftligen anmälas 
till styrelsen före 1 mars och styrelsen utsända 
förslaget till förenings-medlemmarna tillsammans 
med styrelsens yttrande över förslaget senast tre 
veckor före föreningsmötet. 
Beslut om stadgeändring skall fattas av ordinarie 
föreningsmötet med minst två tredjedels majoritet 
bland de vid mötet närvarande röstberättigade 
förenings-medlemmarna. 

§ 20 
Beslut om föreningens upplösande skall för att 
vara giltigt fattas vid två på varandra följande 
föreningsmöten, av vilka ett skall vara ordinarie 
föreningsmöte. 
Vid båda mötena skall beslut fattas med minst två 
tredjedels majoritet bland de vid mötet 
röstberättigade medlemmarna. 
Vid beslut om föreningens upplösande skall 
samtidigt beslut fattas om disposition av 
föreningens tillgångar. 
 

 
 

SPECIALStadgar 
Fastställda vid årsmötet i Bergen 
1990 och reviderad vid årsmötena i 

Tammerfors 2006 och Oslo 2007 

NORDISKA R3-FÖRENINGENS STIPENDIUM 
FÖR FÖNÄMLIG 

PRESENTATION INOM R3-TEKNIKEN 

§ 1 
Stipendiet utdelas till personlig R3-medlem för 
förnämlig presentation inom R3-tekniken. 
 
 

 

 

 

VAL AV HEDERSMEDLEM 
I NORDISKA R3-FÖRENINGEN 

§ 1 
Utmärkelse som hedersmedlem utdelas till 
personlig R3-medlem för förnämliga presta-
tioner inom R3-området, till gagn för R3-
tekniken och/eller Nordiska R3-föreningen. 

§ 2 
Utmärkelsen må kungöras en gång årligen i 
samband med föreningens årsmöte eller vid 
extraordinära tillfällen enligt styrelsens beslut 
och skall helst mottagas personligen. 

§ 3 
Utmärkelse som hedersmedlem innebär 
förutom uttalade hedersbetygelser att 
hedersmedlem utan kostnad erhåller livslångt 
medlemsskap i föreningen och är befriad från 
R3-föreningens avgifter vid R3-föreningens 
symposier och kurser. Diplom med R3-
föreningen emblem skall bekräfta utmärkelsen. 

§ 4 
Valet av hedersmedlem görs bland förslag från 
föreningens medlemmar. Förslagen skall vara 
skriftligen motiverade och inkomma till av 
årsmötet vald nämnd, senast den 15 december. 
Påminnelse om förslag skall vara 
medlemmarna tillhanda senast den 15 
november, förslagvis via RenhetsTeknik. 
Röstningsförfarandet skall vara slutet och för 
val av hedersmedlem krävs enighet. 
Hedersmedlem utses efter förslag av nämnden 
av styrelsen vid i vanlig ordning utlyst 
styrelsesammanträde. Maximalt fyra 
hedersmedlemmar får väljas per år. Styrelsen 
har enbart rätt att acceptera eller förkasta, 
alternativt skjuta upp nämndens förslag. 

§ 5 
Nämnd väljs av årsmötet för en mandattid av 
två år. Någon begränsning föreligger inte vad 
gäller antalet omval. Nämnden skall bestå av 
en representant från varje land och ordförande. 


