
 

§ 18 Övriga frågor – förslag på stadgeändringar 
 

  
Följande ändringar föreslår styrelsen årsstämman. För att beslutet ska gälla krävs enligt stadgarna ytterligare ett beslut/bekräftande på ett 
kommande föreningsmöte. 
 
Tidigare stadgetext     Stämmans beslut 2020 
 

§ 4 Medlemskap  
Som medlem välkomnas alla företag, organisationer och myndigheter 
med verksamhet inom eller riktad mot länets samhällsbyggande och 
som förväntas bidra till främjandet av föreningens ändamål. 

 
ByggDialog Dalarna vänder sig till länets verksamma fastighetsägare, 
byggföretag, konsulter, leverantörer, myndigheter, högskola, 
kommuner, regionen och andra organisationer såväl offentliga som 
privata och vill även innefatta brukare. Stor eller liten har samma värde 
och påverkangrad. Hela länet ska vara representerat.  

 
Beslut om antagande av ny medlem fattas av styrelsen. 
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Ny medlem enligt ovan ska genomgå en ansökningsprövning av 
styrelsen där den ansökande förväntas beskriva hur man bidrar till ett 
hållbart samhällsbyggande i Dalarna och där ange referens. Beslut om 
antagande fattas av styrelsen.  
 

§ 16 Utträde 
Anmälan om utträde måste ha inkommit till styrelsen senast under 
augusti månad för att utträde ska kunna beviljas i och med det årets 
utgång. Om anmälan inte inkommer förlängs medlemskapet med 
ytterligare ett år. Vid utträde äger medlem ej rätt till någon del av 
föreningens eller dess bolags enligt §2 tillgångar, såvida inte stämma 
eller medlemsmöte beslutar annorlunda. 
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Styrelsen äger rätt att utesluta medlem om denne inte längre anses 
bidra till ett hållbart samhällsbyggande i Dalarna.  
 
 

 
 
 
 

 


