respektive banker blir effektiva på
sina lokala marknader,

Stadgar för Sparbankernas
Riksförbund
Organisationsnummer 879500-4863

§ 1 Bakgrund
förbundsändamål

och

f.

initiera, stödja och förmedla utbildning och information till medlemmarnas förtroendevalda, ledning och personal, och

g.

i övrigt lämna medlemmarna kvalificerade råd och fortlöpande information.

övergripande

Sparbankernas Riksförbund bildades den
26 november 1985 av svenska sparbanker. Förbundets firma är ”Sparbankernas
Riksförbund” nedan kallat ”Förbundet”.
Förbundets ändamål och syfte är att som
bransch- och intresseorganisation för
svensk sparbanksverksamhet tillvarata
medlemmarnas gemensamma intressen
och främja deras gemensamma bästa.
Förbundet ska inte ingripa i medlems
egen förvaltning.
Svensk sparbank och sparbanksstiftelse
kan vara medlem i Förbundet.
Med sparbank jämställs svensk sparbank
som ombildats till bankaktiebolag enligt 8
kap. Sparbankslagen och som är ägd till
lägst 51 % av sparbanksstiftelse bildad vid
bankens aktiebolagsbildning. Vid synnerliga skäl kan undantag medges (jämför §
16).
Med sparbanksstiftelse avses en stiftelse
som har sitt ursprung i sparbanksverksamhet men inte driver bankverksamhet.

Förbundsstyrelsen rätt att utfärda
rekommendationer till medlemmen vilka åtgärder denne bör
vidta i syfte att förhindra, eller
lindra, de effekter som kan/har
uppkomma/uppkommit, och
d.

§ 3 Beslutande organ med mera och
säte
Förbundets beslutande organ är Förbundsstämma (såväl ordinarie som extra)
och Förbundsstyrelsen. Förbundsstämma
är Förbundets högsta beslutande organ.
Förbundet har sitt säte i Stockholm,
Stockholms län.
§ 4 Medlemskap, utträde med mera
Sparbank som uppfyller kraven på
medlemskap, enligt § 1, kan efter ansökan
beviljas medlemskap av Förbundsstyrelsen.
Medlem kan begära utträde ur Förbundet.
Sådan begäran ska ske senast tre månader innan innevarande kalenderårs utgång.

ge Förbundsstyrelsen och/eller av
denna utsedda personer tillgång
till erforderlig information för att
Förbundsstyrelsen ska kunna fullfölja uppgifter enligt § 2

§ 6 Förbundsstämma
Ordinarie Förbundsstämma ska hållas
före juni månads utgång på tid och plats
som Förbundsstyrelsen bestämmer.
Om Förbundsstyrelsen finner det nödvändigt eller om minst en femtedel av
medlemmarna gör framställning därom för
behandling av visst ärende, ska kallas till
extra Förbundsstämma på tid och plats
som Förbundsstyrelsen bestämmer.
Kallelse till Förbundsstämma utfärdas av
Förbundsstyrelsen senast en månad före
ordinarie Förbundsstämma och senast
fjorton dagar före extra Förbundsstämma.
Ärenden som ska behandlas vid Förbundsstämma ska anges i kallelsen.
Kallelse till Förbundsstämma ska ske per
post eller per mejl.

Förbundet kan ha helägt dotterbolag eller
äga andel i bolag för att genom sådant
bolag tillvarata medlemmarnas eller vissa
medlemmars särskilda intressen gentemot
bland annat leverantörer av produkter och
tjänster.

Medlem som grovt åsidosätter medlemsförpliktelser genom att bryta mot Förbundets stadgar och/eller av Förbundsstämma fattat beslut enligt § 5 kan uteslutas ur Förbundet genom beslut av Förbundsstämma. Sådant stämmobeslut
kräver två tredjedels majoritet och ska ha
föregåtts av dokumenterade förhandlingar
mellan medlemmen och Förbundsstyrelsen i syfte att undvika uteslutning.

Helägt dotterbolag kan endast ha
Förbundets medlemmar som uppdragsgivare och/eller affärspartner.

Utträdande eller utesluten medlem har
inte rätt att utfå någon del av Förbundets
tillgångar.

§ 2 Förbundets uppgifter

§ 5 Medlems skyldigheter, med mera

Affärsvolym utgörs av summan av:
- inlåning,
- utlåning,
- förmedlat sparande i fonder,
- förmedlade krediter i hypoteksbolag
samt
- förmedlade finansbolagskrediter

Förbundets uppgifter är att:
a.
verka för att företagsformen
sparbank bibehålls samt att
sparbank och sparbanksaktiebolag utvecklas samt nybildas,
b.
i frågor som är väsentliga för
medlemmarnas
intressen,
företräda dem gentemot myndigheter, organisationer och företag
samt att i förekommande fall välja
eller nominera ledamöter till ovanstående organ,

Medlem är skyldig att:
a.
följa Förbundets stadgar, Förbundsstämmobeslut samt Förbundsstyrelsebeslut,

Stiftelsemedlem har en röst. Äger flera
stiftelsemedlemmar aktier i samma sparbanksaktiebolag har de endast en röst
tillsammans.

b.

erlägga fastställda avgifter,

c.

omedelbart underrätta Förbundsstyrelsen om planerade verksamhetsförändringar hos medlemmen,
såsom fusion eller överlåtelse av
hela eller del av verksamheten.

Ingen medlem får utöva rösträtt för mer än
fyra tiondelar av de på Förbundsstämman
företrädda rösterna. Detta gäller även
bankaktiebolag samt dess stiftelse/stiftelser.

Medlem får inte vara noterad på börs.

c.

inom och utom sparbankssfären
tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen med särskild
inriktning på sådana som gagnas
av ett samfällt uppträdande,

d.

där fråga om fusion eller överlåtelse av rörelse uppkommer för
medlem, i första hand verka för
lösningar bland medlemmarna,

e.

fortlöpande sammanställa och
analysera medlemmarnas utveckling och lönsamhet i avsikt att
genom råd, biträde och rekommendationer söka bidra till att

Medlem är, på motsvarande sätt
som i förra stycket, skyldig att
underrätta Förbundsstyrelsen om
sådana övriga händelser hos
medlemmen som har inträffat,
eller på goda grunder kan antas
komma att inträffa, i den mån det
kan antas att händelsen väsentligt
kan komma att påverka medlemmen själv, annan medlem eller
sådana gemensamma intressen
som Förbundet har att tillvarata
och/eller främja.
Erhåller Förbundet sådan information som avses i förra stycket har

Vid Förbundsstämma representeras varje
medlem av ombud. Varje medlem har en
röst (för sparbanksstiftelse som är medlem, se nästa stycke). Medlemmar med en
total affärsvolym överstigande fyra
miljarder kronor per 31 december
föregående år har dessutom en röst för
varje ytterligare påbörjat volymintervall om
fyra miljarder kronor.

Ombud får genom fullmakt representera
även annan medlem.
Förbundsstämmans beslut utgörs av den
mening som har fått mer än hälften av de
avgivna rösterna eller, vid lika röstetal,
den mening som ordföranden biträder. Vid
val anses den vald som har fått de flesta
rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet
genom lottning, om inte annat beslutas av
Förbundsstämman innan valet förrättas.
Vad som föreskrivs i detta stycke gäller
inte om det på annan plats i dessa stadgar
föreskrivs annat.

§ 7 Förbundsstyrelse

8.

Förbundsstyrelsen företräder Förbundet,
tecknar dess firma, bevakar dess intresse
och sköter Förbundets löpande angelägenheter och förvaltning.
Förbundsstyrelsen ska bestå av högst 13
och lägst 9 ledamöter utan suppleanter.
Förbundsstyrelsens ordförande jämte
övriga
styrelseledamöter
väljs
av
Förbundsstämma för tiden fram till utgången av nästa års ordinarie Förbundsstämma.
Förbundsstyrelsen ska
minst åtta gånger varje år.

9.

10.

sammanträda

Vid val till Förbundsstyrelsen ska eftersträvas i första hand lämplig kompetens
men även rimlig representation mellan
större, medelstora och mindre medlemmar, mellan förtroendemän och tjänstemän samt mellan geografiska områden.

11.

12.

13.
Vid val till Förbundsstyrelse får högst en
styrelseledamot per medlemsbank, eller
dess eventuella ägarstiftelse, väljas.
Förbundsstyrelsen är beslutför om minst
hälften av ledamöterna är närvarande.
Som Förbundsstyrelsens beslut gäller den
mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för, eller vid
lika röstetal, den mening som ordföranden
biträder. Är Förbundsstyrelsen inte fulltalig
ska dock de som röstar för beslutet utgöra
mer än en tredjedel av hela antalet ledamöter.
Förbundsstyrelsens
ordförande
leder
styrelsens arbete och är Förbundets officiella talesman om inte annat regleras i arbetsordning.
§ 8 Räkenskaper och revision
Förbundets räkenskaper och förvaltning
ska granskas av revisor. Revisionsbolag
kan utses.
Förbundets räkenskapsperiod är kalenderår.

14.

Framläggande av Förbundets
årsredovisning och revisionsberättelse
Beslut om:
a)
fastställande av årsredovisningen
b)
ansvarsfrihet för
Förbundsstyrelsen
Beslut om:
a)
Årsavgifter till Förbundet
b)
Serviceavgift
till
Sparbankernas
Service
AB
c)
stiftelseavgift
d)
övriga i kallelsen angivna
beslutsärenden
Information om verksamheten i
dotterbolag eller bolag som Förbundet äger andel i
Val av:
a)
ordförande
b)
övriga styrelseledamöter
c)
revisor
d)
valberedning
Fastställande av arvoden åt
ordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer och valberedning
Annat ärende som angetts i kallelsen.

§ 10 Medlemsförslag
Medlem har rätt att till Förbundsstyrelsen
inge förslag till ärenden att behandlas på
Förbundsstämma. Sådant förslag ska ha
kommit
Förbundsstyrelsen
tillhanda
senast
två
månader
före
Förbundsstämman.
§ 11 Valberedning
För beredande av val samt av arvodesfrågor ska Förbundsstämman utse en valberedning om fem personer. Förbundsstämman utser bland dessa en sammankallande ledamot. Valberedning utser
inom sig ordförande.
Vid val till valberedningen ska eftersträvas
i första hand lämplig kompetens men även
rimlig representation mellan större,
medelstora och mindre medlemmar, mellan förtroendemän och tjänstemän samt
mellan geografiska områden.

§ 9 Ärenden vid ordinarie Förbundsstämma
§ 12 Avgifter
Ordinarie Förbundsstämma öppnas av
Förbundsstyrelsens ordförande, eller vid
förfall för denne, av vice ordförande eller
av annan av Förbundsstyrelsen utsedd
person. Förbundsstämman utser ordförande att leda förhandlingarna samt vice
ordförande. Vid Förbundsstämman ska
föras protokoll, som ska justeras av
stämmoordföranden och två av stämman
utsedda röstberättigade ombud.
Följande ärenden ska förekomma på
ordinarie Förbundsstämma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stämman öppnas
Val av ordförande vid stämman
Utseende av protokollförare
Upprättande och godkännande av
röstlängd
Val av två justerare
Prövning av om stämman blivit
behörigen sammankallad
Godkännande av dagordning

Medlemsbank ska erlägga fastställd
årsavgift samt serviceavgift. Serviceavgift
indelas i kostnad för branschfrågor och
kostnad för gemensamma frågor hänförliga till samarbetsavtal med Swedbank.

Sparbanksstiftelse ska erlägga fastställd
årsavgift samt stiftelseavgift. Äger flera
stiftelsemedlemmar aktier i samma
sparbanksaktiebolag ska de erlägga en
årsavgift respektive en stiftelseavgift
tillsammans.
Ordinarie Förbundsstämma ska årligen
besluta om årsavgift, serviceavgifter samt
stiftelseavgift för kommande verksamhetsår. Serviceavgift samordnas med uppbörd av årsavgift och betalas årligen
senast den 1 mars.
§ 13 Omröstningsregler
Ärenden på Förbundsstämma avgörs efter
flertalets mening genom omröstning, med
undantag av ärenden beskrivna i andra
och tredje stycket. Omröstning sker öppet,
om inte vid val sluten omröstning begärs.
Vid lika röstetal äger Förbundsstämmans
ordförande utslagsröst utom vid personval
då i stället lottning företas.
För ändring av dessa stadgar fordras
beslut vid två på varandra följande
Förbundsstämmor med minst en månads
mellanrum, varvid en måste vara ordinarie
Förbundsstämma. Det första beslutet
avgörs efter flertalets mening medan det
andra beslutet ska biträdas av minst tre
fjärdedelar av avgivna röster.
För Förbundets upplösning fordras beslut
vid
två
på
varandra
följande
Förbundsstämmor med minst en månads
mellanrum, varvid en måste vara ordinarie
Förbundsstämma. Det första beslutet ska
biträdas av minst två tredjedelar av
avgivna röster medan det andra beslutet
ska biträdas av minst nio tiondelar av
avgivna röster.
§ 14 Övrigt
Protokoll från Förbundsstämma ska tillställas samtliga medlemmar senast fyra
veckor efter stämman. Förbundsstyrelsen
ska fortlöpande lämna information om Förbundets verksamhet till medlemmarna.
§ 15 Tvistlösning
Tvist i anledning av dessa stadgar ska
slutgiltigt avgöras genom skiljedom enligt
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande, vilket ska äga rum i
Stockholm.
§ 16 Övergångsregler

Medlem som inte har avtal med
Swedbank ska erlägga fastställd årsavgift
samt den del av serviceavgift som avser
branschfrågor.
Serviceavgift fördelas proportionellt mellan
medlemmarna efter storleken på affärsvolym per den 31 december föregående
år. Affärsvolym utgörs av summan av:
- inlåning,
- utlåning,
- förmedlat sparande i fonder,
- förmedlade krediter i hypoteksbolag,
samt
- förmedlade finansbolagskrediter.

Sparbank,
sparbanksaktiebolag
eller
sparbanksstiftelse som vid antagandet av
dessa stadgar är medlem i Förbundet
kvarstår som medlem i Förbundet (jämför
§ 1, fjärde stycket).
-------------------------------------------------------Dessa stadgar är antagna genom beslut
på två efter varandra följande förbundsstämmor i Sparbankernas Riksförbund dels på ordinarie förbundsstämma den
2 juni 2014, dels på extra förbundsstämma den 24 september 2014.

