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STADGAR  

§ 1  Ändamål 

Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), nedan kallat ”Förbundet”, är en branschorganisation 

för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. 

Förbundet har till ändamål att direkt eller indirekt genom dotterbolag bidra till en effektiv, in-

novativ och hållbar dagligvaruindustri samt att även i övrigt tillvarata medlemmarnas gemen-

samma intressen. 

§ 2  Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. 

§ 3  Kriterier för medlemskap 

Medlem måste vara leverantörsföretag inom de branscher som anges i § 1 första stycket. 

Medlem får inte helt eller till väsentlig del bedriva (i) grossist- eller detaljistverksamhet eller ha 

ett väsentligt intresse i sådan verksamhet eller (ii) annan verksamhet som inte huvudsakligen 

består i att sälja dagligvaror till handel samt restauranger och storhushåll i Sverige. Medlem får 

inte heller på annat sätt direkt eller indirekt företräda intressen som strider mot Förbundets 

ändamål. 

§ 4 Ansökan om och prövning av medlemskap 

Ansökan om medlemskap i Förbundet ska vara skriftlig och ställd till styrelsen. Beslut om an-

tagande av medlem ska fattas enhälligt av styrelsen. Om enighet inte uppnås i styrelsen har sty-

relseledamot rätt att hänskjuta frågan till förbundssammanträdet för slutlig prövning. 

§ 5  Medlemskaps upphörande 

Medlemskap upphör genom utträde eller uteslutning. 

(i) Utträde 

Medlem som vill utträda ur Förbundet ska skriftligen meddela styrelsen detta. Medlemmen an-

ses ha utträtt ur Förbundet så snart styrelsen fått del av meddelandet, om inte en senare tid-

punkt angivits i meddelandet. 

Vid utträde ur Förbundet upphör medlems skyldighet att erlägga medlemsavgift vid utgången 

av det räkenskapsår som infaller närmast efter utträdet. 
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(ii) Uteslutning 

Medlem som motarbetar eller skadar Förbundet eller dess intressen t.ex. genom att bedriva 

verksamhet som är olaglig eller på annat sätt står i strid med Förbundets ändamål, inte fullgör 

sina skyldigheter till Förbundet eller inte längre uppfyller kriterierna för medlemskap kan ute-

slutas ur Förbundet. Beslut om uteslutande fattas av styrelsen. 

Beslut om uteslutning träder i kraft omedelbart, om inte styrelsen beslutar annat. Styrelsen ska 

skyndsamt meddela medlemmen sitt beslut och grunden för detta. 

En styrelseledamot eller en utesluten medlem har rätt att hänskjuta fråga om uteslutning till 

nästkommande förbundssammanträde. Förbundssammanträdet har rätt att besluta att en ute-

sluten medlem ska återfå sitt medlemskap. 

(iii) Konsekvenser av utträde respektive uteslutning 

Medlem som utträder eller utesluts ur Förbundet har inte rätt till någon del av Förbundets till-

gångar. 

§ 6  Medlemsavgift 

Medlemsavgift till Förbundet ska årligen fastställas av ordinarie förbundssammanträde. 

§ 7  Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av 20 ledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen på ordinarie förbunds-

sammanträde. Avgår styrelseledamot innan mandatperiodens utgång, behöver fyllnadsval inte 

ske före nästa ordinarie förbundssammanträde, förutsatt att styrelsen är fortsatt beslutsför. 

Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. 

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden eller när minst tre ledamöter så begär. 

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut 

fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen ska 

fördelningen av å ena sidan Förbundets och å andra sidan dess dotter- och intressebolags 

verksamhetsområden och uppgifter närmare specificeras. 

§ 8  Styrelsens uppgifter 

Styrelsen ska ansvara för Förbundets organisation och förvaltningen av Förbundets angelägen-

heter. 

Det åligger styrelsen bl.a. att: 

- utse en verkställande direktör för handhavandet av Förbundets löpande förvaltning, 
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- fortlöpande bedöma Förbundets och dess dotter- och intressebolags ekonomiska situation, 

- se till att Förbundets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 

Förbundets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt, 

- avge förvaltningsberättelse i årsredovisningen samt, senast den 1 april varje år, överlämna 

förslag till årsredovisning med erforderliga underlag till Förbundets revisor, 

- årligen fastställa budget för Förbundet,  

- årligen, mot bakgrund av den fördelning av å ena sidan Förbundets och å andra sidan dess 

dotter- och intressebolags verksamhetsområden och uppgifter som närmare specificeras i 

styrelsens arbetsordning, fastställa ägardirektiv för dotter- och intressebolag, 

- nominera styrelserepresentanter i dotter- och intressebolag, 

- i övrigt vidta åtgärder som avser att främja Förbundets ändamål och intressen. 

§ 9  Revisor 

Förbundet ska årligen på ordinarie förbundssammanträde utse en revisor, som ska vara ett re-

visionsbolag, med en huvudansvarig revisor som ska vara auktoriserad revisor, utan revisors-

suppleanter. 

§ 10  Valberedning 

För beredande av val av styrelseledamöter och revisor, d.v.s. revisionsbolag med huvudansva-

rig revisor, ska finnas en valberedning. 

Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter. Minst två av ledamöterna ska väljas på ordi-

narie förbundssammanträde. Utöver dessa ledamöter ska styrelsen utse minst en ledamot som 

ska vara ordförande. 

Det ordinarie förbundssammanträdet ska fastställa skriftliga instruktioner för valberedningen. 

§ 11  Firmateckning 

Förbundets firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen utser. 

§ 12  Konfidentiella uppgifter 

Uppgifter som innehåller företagshemligheter rörande en medlem ska behandlas konfidentiellt 

av Förbundet, om uppgiftslämnaren så skriftligen begär, och får inte delges annan medlem. 

§ 13  Kallelse till förbundssammanträde 

Kallelse till förbundssammanträde ska ske skriftligen genom brev eller e-post. Kallelse till ordi-

narie förbundssammanträde ska avsändas högst sex och minst tre veckor före sammanträdet. 

Kallelse till extra förbundssammanträde ska avsändas högst fyra och minst två veckor före 

sammanträdet. 
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§ 14  Ordinarie förbundssammanträde 

Ordinarie förbundssammanträde ska hållas årligen, före juni månads utgång. 

Vid ordinarie förbundssammanträde ska följande ärenden behandlas: 

1. Sammanträdets öppnande 

2. Val av ordförande för sammanträdet 

3. Fastställande av röstlängd 

4. Fastställande av dagordning 

5. Fråga om sammanträdet har blivit behörigen sammankallat 

6. Val av två justeringsmän 

7. Framläggande av styrelsens årsredovisning 

8. Framläggande av revisionsberättelsen 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultat-

räkning 

10. Beslut om resultatdisposition 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 

12. Fastställande av medlemsavgift 

13. Fastställande av arvode till styrelse och revisor 

14. Val av styrelse 

15. Val av revisor 

16. Val av valberedning 

17. Fastställande av skriftliga instruktioner för valberedningen 

18. Övriga anmälda ärenden 

Medlem som vill att en särskild fråga behandlas på ordinarie förbundssammanträde ska an-

mäla frågan till styrelsen minst sju veckor före sammanträdet. 

§ 15 Extra förbundssammanträde 

Extra förbundssammanträde ska hållas på begäran av styrelsen eller minst en tiondel av För-

bundets medlemmar.  

§ 16  Röstning 

Varje medlem har en röst på förbundssammanträde. Medlem får utöva sin rätt vid förbunds-

sammanträd genom annan medlem med skriftlig dagtecknad fullmakt. Medlem får med stöd 

av fullmakt företräda högst en annan medlem.   

Omröstning vid förbundssammanträde ska ske öppet, om inte annat beslutas av sammanträ-

det. Val ska dock ske genom sluten omröstning, om medlem så begär. Vid lika röstetal ska 

ordföranden vid sammanträdet ha utslagsröst. Vid val ska vid lika röstetal frågan dock avgöras 

genom lottning. 
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§ 17 Räkenskapsår 

Förbundets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

§ 18  Stadgeändring  

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om det sker genom enhälligt beslut av de vid sam-

manträdet röstberättigade vid ett förbundssammanträde eller genom likalydande beslut vid två 

på varandra följande förbundssammanträden, med minst tre månaders mellanrum, varvid be-

sluten ska ha biträtts av minst fyra femtedelar av de vid sammanträdet röstberättigade. 

§ 19 Förbundets upplösning 

Förbundssammanträde kan besluta om att upplösa Förbundet. Ett sådant beslut ska fattas i 

samma ordning som ett beslut om ändring av dessa stadgar enligt § 18 ovan. 

Vid beslut om Förbundets upplösning ska även fastställas hur Förbundets tillgångar ska dispo-

neras. 

---------------- 


