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Föreningen grundades den 11 september 1905 

under namnet 

SVENSKA SPÅRVÄGSFÖRENINGEN 

 

Den 6 september 1935 ändrades namnet till 

SVENSKA SPÅRVÄGS- BUSS- OCH FÖRORTS- 

BANEFÖRENINGEN 

 

Den 18 juni 1943 ändrades namnet till 

SVENSKA LOKALTRAFIKFÖRENINGEN 

 

Den 1 januari 1994 ombildades 

SVENSKA LOKALTRAFIKFÖRENINGEN 

till en renodlad intresseorganisation 

för trafikhuvudmän 

 

Den 7 juli 2008 namnändrades föreningen till 

SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK 
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1 §   Verksamhetsidé 

 

Svensk Kollektivtrafik ska ge stöd och service till medlemmarna genom att bedriva 

opinionsbildning och lobbying samt stimulera till affärsmässig verksamhetsutveckling, så 

att Svensk Kollektivtrafik tillsammans med medlemmarna och övriga aktörer i branschen 

bidrar till det branschgemensamma målet att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. 

Marknadsandel mäts som kollektivtrafikens andel av det totala antalet privata 

motoriserade resor, och till visionen om kollektivtrafiken som en självklar del av resandet 

i ett hållbart samhälle.  

 

2 §   Svensk Kollektivtrafik Service AB 

 

Svensk Kollektivtrafiks verksamhet bedrivs, i den omfattning Svensk Kollektivtrafiks 

styrelse beslutar, genom Svensk Kollektivtrafik Service AB. Svensk Kollektivtrafik ska 

äga samtliga aktier i bolaget. 

 

Svensk Kollektivtrafiks styrelse nominerar styrelse och lekmannarevisorer i bolaget. 

 

3 §   Medlemskap 

 

Svensk Kollektivtrafik består av aktiva och associerade medlemmar. Medlemskap för 

aktiv medlem beslutas av styrelsen. 

 

a) Till aktiv medlem kan antas: 

 Regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) enligt Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:00). I 

de fall både RKM och länstrafikbolag bibehålles som medlemmar i ett område utgår 

endast en avgift; 

 Landsting och kommuner som jämlikt 2 kap 1 § Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:00) 

ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i ett visst län i de fall RKM i det länet är 

en gemensam nämnd; 

 Kommuner som jämlikt 2 kap 1 § Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:00) ansvarar för den 

regionala kollektivtrafiken i ett visst län i de fall RKM i det länet är en gemensam 

nämnd; 

 Aktiebolag till vilket befogenheten att ingå avtal om allmän trafik har överlämnats 

jämlikt 3 kap 2 § 1 stycket Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:00); 

 Kommun till vilken befogenheten att ingå avtal om allmän trafik har överlämnats 

jämlikt 3 kap 2 § 2 stycket Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:00). 

b) Till associerad medlem kan antas varje juridisk person som genom sin verksamhet 

gagnar föreningens intressen. 

 

4 §   Stämma 

 

Ordinarie stämma ska hållas varje år på tid och plats, som styrelsen bestämmer. 

 

Extra stämma ska hållas om ordinarie stämma så beslutar eller styrelsen finner extra 

stämma behövlig eller minst 1/3 av de aktiva medlemmarna skriftligen begärt detta hos 

styrelsen med angivande av ärende som föreslås till behandling. Tid och plats för extra 

stämma bestäms av styrelsen. 
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5 §   Kallelse till stämma 

 

Kallelse till ordinarie stämma ska sändas till aktiva medlemmar senast 3 månader i förväg. 

Förteckning över de ärenden som skall behandlas på stämman och styrelsens årsberättelse 

ska tillställas aktiva medlemmar minst 2 veckor före stämman.  

 

Kallelse till extra stämma ska sändas till aktiva medlemmar senast 1 månad i förväg. I 

kallelsen ska anges de ärenden som ska behandlas. Andra ärenden kan inte tas upp till 

behandling. 

 

Ärende som aktiv medlem önskar behandla på ordinarie stämma ska lämnas till styrelsen 

senast 2 månader före stämman. Styrelsen ska till stämman yttra sig över ärendet. 

 

6 §   Ärenden vid ordinarie stämma 

 

Vid ordinarie stämma förekommer följande ärenden: 

 

1. Val av ordförande för stämman 

2. Justering av röstlängden 

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 

5. Styrelsens berättelse för föregående år 

6. Revisorernas berättelse 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna 

10. I förekommande fall val av valberedning 

11. I förekommande fall val av styrelseledamöter och suppleanter för en tid av 4 år samt  

 beslut om den ordning i vilken suppleanten ska inkallas till tjänstgöring  

12. I förekommande fall val av styrelseordförande och två vice ordförande för en tid av 4 

 år  

13. I förekommande fall val av 2 lekmannarevisorer och 2 suppleanter för en tid av 4 år 

14. Fastställande av årsavgifter 

15.  Behandling av övriga av styrelsen beredda frågor 

 

7 §   Röstning, närvaro- och yttranderätt vid stämma 

 

Aktiv medlem företräds vid stämman av 1 person. Rösträtt utövas utan särskild fullmakt av 

ord-föranden i medlems styrelse. 

 

Förslagsrätt och rösträtt tillkommer endast aktiv medlem. 

 

Stämmoförhandlingar är offentliga, om stämman inte beslutar annat. 

 

Om inte annat anges i dessa stadgar, gäller som stämmans beslut den mening, som vid 

stämman erhållit enkel röstövervikt. 

 

Omröstning sker öppet. Val ska dock förrättas med slutna sedlar om så yrkas. Vid lika 

röstetal avgöres val genom lottning, övriga frågor genom ordförandens utslagsröst. 

 

Ledamot och suppleant i styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet. 
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8 §   Styrelse och verkställande direktör 

 

Styrelsen ska bestå av 7-11 ledamöter jämte 7-11 suppleanter.  

 

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och 

förvalt-ningen av föreningens angelägenheter. 

 

Styrelsen ska utse verkställande direktör, som handhar den löpande förvaltningen enligt 

riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar i särskild arbetsordning för styrelse och 

verkställande direktör. Styrelsen utser firmatecknare. 

 

Styrelsen sammanträder då ordföranden anser det erforderligt eller då minst 4 av 

styrelsens ledamöter så påfordrar. 

 

Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Omröstning sker 

öppet. Val ska förrättas med slutna sedlar om så yrkas. 

 

Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, övriga frågor genom ordförandens utslagsröst. 

 

Sammanträde ska protokollföras. Protokollet justeras av ordföranden och 1 ledamot. 

 

9 §   Arbetsutskott 

 

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott där antalet ledamöter ska vara mindre än 

hälften av antalet ledamöter i styrelsen. 

 

10 §   Val av styrelse, ordförande och vice ordförande 

 

Ordförande och 2 vice ordförande samt övriga ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie 

stämma för en period på 4 år. 

 

Valet äger rum året efter det år då allmänna val till kommuner och landsting ägt rum. 

Mandat-perioden till styrelsen räknas från slutet av den stämma vid vilken valet ägt rum 

till slutet av nästa stämma då styrelse väljs. 

 

Styrelsen ska nomineras från de aktiva medlemmarna. Valberedningen bör tillse att 

nominering sker partipolitiskt proportionellt i enlighet med mandatfördelningen vid 

Sveriges Kommuner och Landstings kongress vid senaste val av kongressombud. 

 

11 §   Lekmannarevisorer 

 

2 lekmannarevisorer och 2 personliga suppleanter för dem väljs på ordinarie stämma för 

en period på 4 år.  

 

Valet äger rum året efter det år då allmänna val till kommuner och landsting ägt rum. 

Mandat-perioden för lekmannarevisorerna räknas från slutet av den stämma vid vilken de 

valts till slutet av nästa stämma då lekmannarevisorer väljs. 

 

De av stämman utsedda lekmannarevisorerna ska biträdas av en auktoriserad revisor som 

utses i särskild ordning. 
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12 §   Valberedning 

 

Valberedning bestående av 7 ledamöter väljs av ordinarie stämma för en 4-årsperiod.  

 

Valet äger rum det år då allmänna val till kommuner och landsting äger rum. 

Mandatperioden för valberedningens ledamöter räknas från slutet av den stämma vid 

vilken de valts till slutet av nästa stämma då valberedning väljs. 

 

13 §   Avgifter 

 

Svensk Kollektivtrafiks och Svensk Kollektivtrafiks Service AB verksamhet finansieras 

genom avgifter och intäkter från tillhandahållna tjänster. 

 

Avgifterna består av en årlig medlemsavgift till Svensk Kollektivtrafik och en årlig 

serviceavgift till Svensk Kollektivtrafik Service AB.  

 

Aktiva medlemmar är skyldiga att lämna erforderliga uppgifter för fastställande av 

serviceavgift. 

 

Avgifterna för aktiva medlemmar fastställs av ordinarie stämma. Övriga avgifter fastställs 

av styrelsen. 

 

Styrelsen kan besluta att särskilda avgifter ska tas ut för speciella av Svensk 

Kollektivtrafik eller  Svensk Kollektivtrafik Service AB tillhandahållna tjänster. 

 

14 §   Utträde och uteslutning 

 

Utträde ur Svensk Kollektivtrafik kan endast äga rum vid slutet av kalenderår. Anmälan 

om utträde ska göras till styrelsen senast 12 månader innan.  

 

Medlem som icke fullgör sina ekonomiska förpliktelser eller i övrigt inte uppfyller kraven 

enligt stadgarna kan uteslutas från Svensk Kollektivtrafik genom beslut av styrelsen. 

 

Styrelsens beslut träder omedelbart i kraft. Den som utesluts kan begära att ordinarie 

stämma upphäver beslutet. 

 

15 §   Inbetalda avgifter m m 

 

Den som utträder eller utesluts ur Svensk Kollektivtrafik äger ej återfå något av vad till 

Svensk Kollektivtrafik inbetalts eller utbekomma någon andel i Svensk Kollektivtrafiks 

tillgångar. 

 

16 §   Stadgeändring 

 

Beslut om ändring av stadgarna ska fattas antingen enhälligt på ordinarie stämma eller av 

2 på varandra följande stämmor. En av dessa måste vara 1 ordinarie stämma och på den 

senast hållna ska beslutet fattas med minst 2/3 majoritet. 

 

17 §   Upplösning 

 

Beslut om föreningens upplösning ska fattas av 2 på varandra följande stämmor. En av 

dessa måste vara en ordinarie stämma och på den senast hållna ska beslutet fattas med 

minst 2/3 majoritet. 

 

Om upplösning av Svensk Kollektivtrafik beslutas ska det som återstår sedan samtliga 

skulder betalats användas på sätt den senast hållna stämman enligt första stycket 

bestämmer.  


