	
  

	
  

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSREVISORER
I SVERIGE
(reviderade 2021-06-01)
1 § FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE
Föreningens namn är Miljö- och hållbarhetsrevisorer i Sverige (MIS). Den har sitt säte i
Stockholm. Föreningen kan inrätta lokalavdelningar.
Föreningens namn på engelska är Environmental and Sustainability Auditors in Sweden.
2 § ÄNDAMÅL
Föreningen har som mål:
-

-

att verka för en kompetent och ändamålsenlig revision mot i första hand miljöområdet
men också mot andra perspektiv inom hållbarhet som socialt ansvarstagande, kvalitet,
säkerhet och arbetsmiljö,
att utveckla revision vad gäller såväl metodik som tillämpning,
att främja yrkesskicklighet och god etik inom revisorskåren,
att tillvarata medlemmarnas allmänna yrkesintressen och
att vara remissinstans i frågor om miljö- och hållbarhetsrevision.

Dessa mål uppnås vid revision inom vårt verksamhetsområde genom:
-

att utarbeta, utveckla och vidmakthålla riktlinjer och vägledningar för revision samt
etiska regler för revision samt att säkerställa att riktlinjer, vägledningar och regler
håller god internationell standard,
att utarbeta kriterier för revisioner,
att anordna möten eller andra sammankomster inom föreningens verksamhetsområde
att sprida information om revisioner,
att efter behov och möjligheter organisera och tillhandahålla utbildning och
information om revisioner samt att verka för ett erfarenhetsutbyte inom dessa
områden,
att följa den forskning och utvecklingsverksamhet som bedrivs inom revisionsområdet
och
att samarbeta med svenska och utländska föreningar och organisationer med samma
eller likartat ändamål.

3 § MEDLEMSKAP
Till medlem i föreningen kan antas en person som yrkesmässigt arbetar eller arbetat med
revision inom föreningens verksamhetsområde eller som i övrigt är intresserad av föreningens
verksamhet och vill främja dess syften. Om en organisation (inklusive företag) har anställd,
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företrädare eller ägare som uppfyller kraven för individuellt medlemskap, så kan företaget
eller organisationen i stället bli medlem.
Ansökan om medlemskap ska ske på sätt som styrelsen anvisar. Ansökan om medlemskap ska
innehålla en förbindelse från den sökande att tillämpa föreningens riktlinjer och vägledningar
vid revisionsutövning samt att följa föreningens etiska regler för professionellt utförd
revision. Företag eller organisationer som ansöker om medlemskap ska uppge en
kontaktperson.
När medlem inte betalar av föreningen beslutade avgifter eller åsidosätter föreningens
riktlinjer och vägledningar eller på annat sätt skadar eller motverkar föreningen ska styrelsen
ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas. Föreligger försvårande omständigheter kan
uteslutning ske. Styrelsens beslut om uteslutning kan överklagas till årsmöte.
Medlem som trots skriftlig påminnelse underlåtit att erlägga medlemsavgift ska anses ha
utträtt ur föreningen.
Till hedersmedlem kan utses person som nedlagt ett särskilt förtjänstfullt arbete inom
föreningen eller på annat sätt väsentligt främjat dess ändamål.
Hedersmedlem utses av styrelsen. Ett beslut att utse hedersmedlem ska vara enhälligt. Varje
medlem kan lägga förslag om hedersmedlemskap till styrelsen. Förslaget ska vara väl
motiverat.
Om hedersmedlem utesluts ur föreningen upphör hedersmedlemskapet automatiskt. Har
hedersmedlem på annat sätt blivit olämplig som hedersmedlem äger styrelsen rätt att frånta
personen hedersmedlemskapet. Ett sådant beslut får överklagas till årsmötet.
4 § FÖRENINGENS ORGAN
Föreningens organ är årsmöte och styrelse. Årsmötet tillsätter valberedning och vid
behov kommittéer för speciella ändamål. Andra kommittéer än valberedning står till
styrelsens förfogande. Årsmötet beslutar om inrättande av lokalavdelningar eller andra
organisatoriska enheter såsom avdelningar och sektioner.
Styrelsen kan besluta tillsätta arbetsutskott, andra utskott eller arbetsgrupper.
Föreningen har rätt att bilda bolag med uppgift att verkställa utredningar och att bedriva
utbildnings-, konsultations- och förlagsrörelse med anknytning till revisioner inom
föreningens verksamhetsområde.
5 § ÅRSMÖTE OCH EXTRA FÖRENINGSMÖTE
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ i alla föreningens angelägenheter.
Vid årsmötet har medlem som fullgjort sina skyldigheter i enlighet med dessa stadgar rätt att
utöva yttrande-, förslags- och rösträtt. Om en organisation är medlem så har denna en röst,
oavsett hur många representanter från organisationen som är närvarande vid mötet.
En medlem kan med stöd av en skriftlig fullmakt företrädas av en annan medlem En medlem
som representeras genom fullmakt räknas som närvarande.
En medlem får företräda högst en (1) annan medlem.
Hedersmedlem äger i sin egenskap som hedersmedlem inte rösträtt.
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Ordinarie årsmöte hålls årligen senast under andra kvartalet på tid och plats som bestäms av
styrelsen.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av funktionärer vid årsmötet (ordförande, sekreterare, justeringsmän, rösträknare)
2. Fastställande av dagordning
3. Upprättandet av röstlängd
4. Prövning om årsmötet blivit behörigen sammankallat
5. Styrelsens och revisorernas berättelser
6. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av föreningens
resultat
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Fastställande av verksamhetsplan
9. Fastställande av budget
10. Fastställande av avgifter, vilket innefattar avgift för individuellt medlemskap och för
företagsmedlemskap.
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen, övriga styrelseledamöter och
suppleanter.
12. Val av en revisor och en suppleant.
13. Val av valberedning i enlighet med 6 § nedan.
14. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer.
15. Behandling av till årsmötet inlämnade motioner.
16. Behandling av övriga av styrelsen förelagda ärenden.
Protokoll från årsmöte och extra föreningsmöte ska tillsändas medlemmarna.
Kallelse till ordinarie årsmöte ska skickas ut till samtliga medlemmar senast sex veckor före
årsmötet. Föredragningslista, som upptar de ärenden som ska behandlas på årsmötet, ska
sändas till medlemmarna eller meddelas på annat sätt senast en vecka före årsmötet.
Extra föreningsmöte hålls när styrelsen finner det erforderligt eller då minst en fjärdedel av
föreningens medlemmar gör en skriftlig framställan därom till föreningens styrelse. Kallelse
till extra föreningsmöte ska ske senast en tre veckor före föreningsmötet på lämpligt sätt.
Motioner ska inlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte får andra ärenden än de som satts upp på föredragningslistan tas upp till
behandling endast om årsmötet med 3/4-dels majoritet beslutar så. Vid extra föreningsmöte
får andra frågor än de som angivits i kallelsen inte tas upp till avgörande.
Beslut på årsmöte eller extra föreningsmöte sker genom öppen omröstning med enkel
majoritet. I händelse av lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden. Vid
personval avgör dock lotten.
6 § VALBEREDNING
Valberedning ska bestå av minst två (2) och högst fyra (4) ledamöter varav en är
sammankallande. Ingen av valberedningens ledamöter får samtidigt ingå i föreningens
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styrelse. Valberedning ska till årsmöte eller extra föreningsmöte lägga förslag i de
nomineringsfrågor som årsmötet eller det extra föreningsmötet har att ta ställning till.
7 § STYRELSE
Styrelsen, som väljs av årsmötet, ska bestå av högst 11 ledamöter och högst 5 suppleanter. Av
dessa väljer årsmötet varje år ordförande och vice ordförande. I övrigt konstituerar sig
styrelsen efter eget gottfinnande.
Styrelsen äger rätt att till styrelsen adjungera person eller personer som bedöms lämpade för
att medverka i styrelsearbetet. Adjungerad person behöver inte vara medlem i föreningen.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna eller tjänstgörande suppleanter är
närvarande. För beslut fordras det att minst hälften av totala antalet ledamöter biträder
beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
Ordföranden väljs för ett år och övriga ledamöter väljs för två år på sådant sätt att hälften av
ledamöterna utses vid varje årsmöte.
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll. De justeras på sätt som styrelsen
bestämmer. Styrelsen bestämmer hur arbetsutskott och andra organ ska dokumentera sitt
arbete.
Styrelsen bestämmer vad som ska ingå i ett medlemskap (för såväl individuella medlemmar
som företagsmedlemmar) inom de ramar som följer av dessa stadgar eller beslut på årsmöte
eller extra föreningsmöte.
8 § RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskaper ska föras per kalenderår.
9 § FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de som styrelsen utser.
10 § AVGIFTER
Medlem (individuell och företagsmedlem) erlägger avgift till föreningen med belopp som
fastställs av årsmötet.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
11 § REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet en
revisor och en suppleant för tiden fram till nästa årsmöte. Revisorn ska avge berättelse om sin
granskning till årsmötet.
12 § FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande föreningsmöten varav
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ett ska vara årsmöte. För upplösning av föreningen fordras beslut med 3/4-dels majoritet av
närvarande medlemmar. Möte som slutligt upplöser föreningen beslutar även om disposition
av föreningens medel.
13 § ÄNDRING AV STADGAR OCH ETISKA REGLER
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut med 3/4-dels majoritet av närvarande
medlemmar vid två på varandra följande möten, varav ett ska vara årsmöte.
Ändring av föreningens etiska regler kan ske med 3/4-dels majoritet av närvarande
medlemmar på årsmöte eller extra föreningsmöte.	
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