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STADGAR 

 

§ 1 

ÄNDAMÅL 

Kosmetik- och hygienföretagen (KoHF) utgör en sammanslutning av leverantörsföretag inom 

den kemisk-tekniska och närliggande branscher. KoHFs uppgift är att främja branschens 

utveckling och tillvarata medlemsföretagens gemensamma intressen t.ex. genom 

att utåt företräda branschen i förhållande till riksdagen och regeringen, statliga och 

kommunala myndigheter, organisationer, massmedier, företag och enskilda etc. 

att följa det svenska och internationella lagstiftningsarbetet rörande ifrågavarande 

produkter och härom fortlöpande informera medlemmarna, samt 

att upprätthålla kontakt med motsvarande sammanslutningar i andra länder och med 

internationella organisationer. 

§ 2 

KANSLIORT 

Förbundet har sitt säte i Stockholm. 

§ 3 

MEDLEMSSKAP 

1. Ordinarie medlem 

Till ordinarie medlem må styrelsen anta leverantörföretag inom § 1 angivna branscher. 

Företag vars rörelse endast delvis faller inom dessa branscher kan erhålla medlemskap för 

denna del av sin rörelse. Företag vars rörelse endast delvis faller inom dessa branscher kan 

erhålla medlemskap för denna del av sin rörelse. Dock måste varje medlem i KoHF vara med 

i samtliga delar av KoHF som är relevanta för medlemmens produktportfölj. 

  



2. Associerad medlem 

Till associerad medlem kan styrelsen anta företag som levererar råvaror eller service till inom 

§ 1 angivna branscher, eller företag som på annat sätt har väsentlig anknytning till branschen. 

Associerad medlem har inte rösträtt vid sammanträde och kan inte väljas till styrelsen, men 

kan få tillfälle att närvara vid styrelsemöten. 

Medlemskap i förbundet enligt p. 1 och 2 ovan innebär att medlem befullmäktigar förbundet 

att för medlems räkning upphandla servicetjänster från KTF Organisation AB att 

tillhandahållas medlemmar i enlighet med ett serviceavtal som ska ingås mellan förbundet och 

servicebolaget. 

§ 4 

SAMARBETSGRUPPER 

Till förbundet anslutna företag må efter beslut av styrelsen sammanföras i grupper, som skall 

ha till ändamål att tillvarata de sålunda sammanförda företagens särskilda intressen.  

Grupp må inom sig utse beslutande organ. Frågor som berör förbundet eller är av principiell 

natur skall dock underställas förbundets styrelse.  

§ 5 

MEDLEMSSKAPETS FÖRPLIKTELSER 

 

Medlem skall ställa sig till efterrättelse förbundets stadgar samt dess organs i vederbörlig 

ordning tillkomna beslut.  

Medlemsföretagen förutsätter behandla rekommendationer och annan information från 

förbundet som konfidentiellt material för internt bruk.  

§ 6 

MEDLEMSSKAPETS UPPHÖRANDE 

Medlemskapet upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning.  

 

Medlem, som inte fullgör sina skyldigheter till förbundet eller åsidosätter honom enligt 

gängse bruk och uppfattning åvilande förpliktelser, vilkas fullgörande måste anses vara av för 

förbundets synnerlig vikt, kan uteslutas ur förbundet. För sådant beslut fordras två tredjedelars 

majoritet av förbundets totala röstetal. Vid uteslutning sker avgång ur förbundet omedelbart i 

och med beslutet härom. 

Medlem som inte i rätt tid erlägger avgifter till förbundet eller till KTF Organisation AB och 

som inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter påminnelse, kan uteslutas ur förbundet.  



Vid utträde ur förbundet upphör medlems skyldighet att erlägga årsavgift och övriga 

kostnadsbidrag vid utgången av det räkenskapsår som börjar närmast efter det anmälan om 

utträde tillställts branschstyrelsen. 

Företag, som utträder eller utesluts ur förbundet, är inte berättigat till någon del av förbundets 

tillgångar.  

§ 7 

AVGIFTER 

Årsavgifter och övriga kostnadsbidrag fastställs av förbundssammanträde.  

§ 8 

FIRMATECKNING OCH ANSVAR 

Förbundets firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av den eller dem som styrelsen 

därtill utser. För förbundets förbindelser svarar endast dess tillgångar.   

§ 9 

STYRELSEN 

Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och vice 

ordförande samt ytterligare högst tolv (12) ordinarie ledamöter. 

Styrelsen skall väljas å ordinarie sammanträde för tiden intill nästa ordinarie sammanträde.  

Styrelsen sammanträder då ordförande så finner påkallat, eller då minst tre och styrelsen 

styrelsens ledamöter det begär. 

Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av antalet ordinarie ledamöter är närvarande.  

§ 10 

STYRELSENS ÅLIGGANDE 

Styrelsen åligger 

att  avgöra frågor om medlemskap 

att   utse verkställande direktör i förbundet 

att ansvara för förbundets medel samt låta föra förbundets räkenskaper, vilka 

avslutas per 30 juni  

att avge förvaltningsberättelse 

att upprätta förslag till budget 

att i övrigt vidta åtgärder, som avser att främja förbundets ändamål. 



Styrelsen skall i frågor som är av särskilt intresse för inom förbundet bildad grupp av företag 

med likartade intressen, samråda med denna grupp.  

§ 11 

KONFIDENTIELLA UPPGIFTER 

Alla till verkställande direktören eller till förbundets sekretariat avgivna uppgifter eller 

upplysningar skall, därest styrelsen så beslutar, eller vederbörande medlem det påfordrar, av 

verkställande direktör och sekretariatet behandlas konfidentiellt och må sålunda inte delges 

styrelseledamot eller annan förbundsmedlem.  

§ 12 

REVISION 

De vederbörligen avslutade räkenskaperna med tillhörande handlingar och protokoll samt 

branschstyrelsens förvaltningsberättelse skall i god tid för granskning överlämnas till 

revisorerna.  

§ 13 

ORDINARIE FÖRBUNDSSAMMANTRÄDE 

Ordinarie förbundssammanträde hålls en gång om året före december månads utgång. Extra 

sammanträde hålls då styrelsen så finner lämpligt eller då sådant sammanträde för uppgivet 

ändamål skriftligen begärs av minst sex (6) medlemmar.  

Kallelse till sammanträde skall ske skriftligen eller via e-mail och avsändas minst två veckor 

före ordinarie och minst en vecka före extra sammanträde.  

§ 14  

DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRBUNDSSAMMANTRÄDE 

 

Vid ordinarie förbundssammanträde skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Sammanträdets öppnande 

2. Val av ordförande för sammanträdet  

3. Upprättande av förteckning över de närvarande samt fastställande röstlängd 

4. Fråga om sammanträdet tillkommit efter stadgeenlig kallelse 

5. Val av två justeringsmän 

6. Styrelsens förvaltningsberättelse 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fastställande av balansräkning 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 

10. Budget och debiteringsgrunder enligt § 7 

11. Val av ordförande och vice ordförande 

12. Fastställande av antalet övriga ordinarie styrelseledamöter och val av dessa 



13. Val av två revisorer och suppleanter för dessa 

14. Val av valnämnd enligt § 15 

15. Övriga i behörig ordning till sammanträdet hänskjutna ärenden. 

§ 15 

VALNÄMND 

Inom organisationen skall utses en valnämnd på tre personer. Två av dessa väljs av KoHFs 

ordinarie förbundssammanträde. KoHFs styrelse utser bland styrelsens medlemmar en 

ledamot. Ledamoten från styrelsen skall fungera som ordförande i valnämnden.  

§ 16 

RÖSTNING 

Å sammanträde äger varje medlem en röst. Omröstning vid sammanträde sker öppet, där ej 

någon begär att omröstningen skall ske med slutna sedlar. 

 

Såsom förbundets beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid låga 

röstetal avgöras val genom lottning. Vid andra frågor gäller den mening som biträdes av 

ordförande.  

 

Rösträtt må utövas på grund av fullmakt, dock må ingen vid sammanträde utöva rösträtt för 

mer än en femtedel av det vid sammanträdet representerade röstetalet. 

§ 17 

STADGEÄNDRING OCH FÖRBUNDETS UPPLÖSNING 

För beslut om ändring av dessa stadgar eller om förbundets upplösning erfordras att beslutet 

fattats av två på varandra med minst en månads mellanrum avhållna förbundssammanträden., 

därav minst ett ordinarie.  

 

Vid beslut om förbundets upplösning skall även fastställas hur tillgångarna skall disponeras.  

 


