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1. Ändamål 
Servicesektionen har som ändamål att verka för att 

 
a) vara ett forum där medlemmarna ges möjlighet att diskutera gemensamma intressen och 
att lämna varandra råd och assistans 

 
b) främja gemensamma intressen på såväl det kommersiella som det tekniska området 
 
c) verka för utveckling i branschen 

2. Status 
Servicesektionen utgör en sektion inom SWEPUMP.  

3. Medlemmar 
Som medlem i Servicesektionen kan antas fristående pumpserviceföretag inom branschen. 

4. Organ 
Sektionen representeras av styrelsen vars ordförande utgör talesman och har kontakt med 
SWEPUMPs styrelse. 

5. Styrelsens sammansättning 
Styrelsen för Servicesektionen skall bestå av en ordförande, 3-5 ledamöter samt en 
sekreterare från TEBABs kansli. Bland ledamöterna kan även utses en vice ordförande. 
Styrelsens sammansättning skall spegla fördelningen av serviceområden samt inriktning inom 
branschen.  

Val av styrelse sker på höstens medlemsmöte. Styrelsevalet gäller årsvis men med 
medverkan från tidpunkten för valet. 

Vid höstmötet sker även val av valberedningen som skall bestå av 2-3 ledamöter varav en 
sammankallande. 

 
Servicesektionen får föreslå en i gruppen verksam person att ingå som adjungerad ledamot i 
SWEPUMPs styrelse. SWEPUMP får i sin tur föreslå lämplig person som adjungerad ledamot 
att ingå i Servicesektionens styrelse. 

6. Styrelsens uppgifter  
Det åligger styrelsen att 

 
a) se till att anvisningar och tillämpliga delar i SWEPUMPs stadgar följs 

b) ta initiativ till och genomföra aktiviteter beslutade på medlemsmöte 

c) fastställa avgiften för att täcka kostnaden för administration och löpande tjänster 

d) tillse att sektionens aktiveter är helt finansierade 
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7. Servicesektionens sammanträden 

a) Ordinarie styrelsesammanträden hålls minst två gånger per år 

b) Beslut kan tas då minst två ledamöter samt ordföranden eller vice ordföranden är  

närvarande. 

c) Genomföra medlemsmöte minst en gång per år 

d) Vid medlemsmöte på våren skall följande punkter behandlas: 

• Val av mötesordförande 
• Upprättande och godkännande av röstlängd 
• Val av justeringsman 
• Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat 
• Fastställande av resultatet för föregående år 

 
e) Vid medlemsmöte på hösten skall följande punkter behandlas: 

• Val av mötesordförande 
• Upprättande och godkännande av röstlängd 
• Val av justeringsman 
• Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat 
• Val av styrelse 
• Val av valberedning 
• Ansvarsfrihet för styrelsen 
• Beslut om budget och avgifter för kommande år 

8. Beslutsmässighet vid medlemsmöte 

För beslut vid medlemsmöte krävs att en majoritet av de närvarande medlemmarna tillstyrker. 

9. Protokoll 
Vid styrelse- och medlemsmöte skall protokoll föras som justeras av ordföranden. Vid 
medlemsmöte skall ytterligare en medlem justera. 

10. Medlemskap 
Ansökan om medlemskap i Servicesektionen prövas av styrelsen i enlighet med gällande 
medlemskriterier.  

Medlemskap i Servicesektionen innebär även ett begränsat medlemskap i SWEPUMP, ett s k 
tekniskt medlemskap. För medlemmar som redan är ordinarie medlemmar i SWEPUMP krävs 
inget tekniskt medlemskap. 

11. Serviceavgifter 
Serviceavgifter för medlem i Servicesektionen skall betalas till underkonto inom SWEPUMP 
som till fullo disponeras av Servicesektionen. Serviceavgift fastställs vid medlemsmöte. 
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12. Administration 
I enlighet med SWEPUMPs serviceavtal med TEBAB - Teknikföretagens Branschgrupper AB 
hanteras administration av material, utskick, arrangemang m m av TEBAB. 

13. Upphörande av medlemskap 
Enligt SWEPUMPs stadgar. 

14. Förändringar av dessa regler och anvisningar 
För ändring av dessa regler och anvisningar samt för beslut om upplösning av 
Servicesektionen erfordras beslut vid två på varandra följande medlemsmöten. 

Vid upplösning skall beslutas hur förfara med Servicesektionens tillgångar. 
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