STADGAR FÖR SEK SVENSK ELSTANDARD
Fastställda den 23 maj 1996. Senast reviderade den 26 april 2022.

1 § ORGANISATIONSFORM
SEK Svensk Elstandard, nedan benämnd SEK, är en ideell förening för standardisering på elområdet. SEK är
formellt utsedd av Sveriges regering att vara svensk standardiseringsorganisation inom elområdet.

2 § ÄNDAMÅL
SEK har till uppgift att:
•
•
•

•
•
•

svara för den svenska standardiseringsverksamheten inom det elektrotekniska området och att vara
remissorgan för elektrotekniska regler och tillhörande ärenden
utgöra den svenska nationalkommittén av International Electrotechnical Commission, IEC, och av
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, CENELEC
utarbeta och främja användningen av elektrotekniska regler i vidsträckt bemärkelse, såsom
terminologi, klassificering, mått- och kvalitetsfordringar samt regler för utförande, provning och
användning av elektrisk materiel
tillhandahålla tjänster åt intressenternas experter
på affärsmässiga grunder utföra eller förmedla särskilda tjänster i anslutning till verksamheten
samarbeta med nationella och utländska organisationer gällande ovan angivna eller liknande
arbetsuppgifter.

3 § SAMMANSÄTTNING
Som intressent i SEKs verksamhet kan berörda svenska organisationer, företag, institutioner, myndigheter eller
statliga verk delta som ledamot i SEKs fullmäktige.
Intressenterna representeras i fullmäktige genom någon av följande kategorier:
1

Tillverkare av elektroteknisk eller elektronisk utrustning

2

Elproducenter, elnätföretag och elhandelsföretag

3

Tjänsteproducenter som använder elektroteknisk eller elektronisk utrustning

4

Statliga myndigheter och statliga verk

5

Anläggningsprojektörer, installatörer och industriella elanvändare

6

Företag och organisationer verksamma med provning, certifiering och utbildning, besiktningsföretag samt
teknik-, konsument- och yrkesorienterade föreningar och institut.

4 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
SEKs verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

5 § ORGANISATION
SEKs organ är fullmäktige, styrelse, valberedning, elektrotekniskt råd, certifieringsråd, tekniska kommittéer och
ett kansli som leds av en verkställande direktör.

6 § FULLMÄKTIGE
Fullmäktige är SEKs högsta beslutande organ.

6.1 § Fullmäktiges sammansättning
Varje intressent som erlagt av fullmäktige fastställd intressentavgift har rätt att utse en ledamot.
Ledamot har rätt att för sig utse ständig eller tillfällig ersättare.
Fullmäktige utser inom sig ordförande och vice ordförande.

6.2 § Fullmäktigemöten
Fullmäktige sammanträder årligen för ordinarie möte innan maj månads utgång, på tid och plats som styrelsen
bestämmer. Extra fullmäktigesammanträde äger rum vid behov efter kallelse av ordföranden. Kallelse sänds till
ledamöterna senast fjorton dagar före mötet.

6.3 § Representation inom Sveriges Standardiseringsförbund
SEK är utsedd medlem av Sveriges Standardiseringsförbund och representeras i dess fullmäktige av en
avgiftsbelagd medlem från SEK fullmäktige. Förslag till representant ges av SEKs styrelse och ska beslutas av
SEKs fullmäktige.

6.4 § Ordning vid fullmäktigemöte
Fullmäktigemöte leds av ordföranden eller, vid förhinder för denne, av vice ordföranden eller särskilt utsedd
ledamot.
Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande ärenden förekomma:
1 Mötets öppnande
2 Upprop och fastställande av röstlängd
3 Godkännande av dagordning
4 Fråga om mötets behöriga utlysande
5 Val av sekreterare för mötet
6 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
7 Föredragning av verksamhetsberättelse
8 Föredragning av revisionsberättelse
9 Godkännande av verksamhetsberättelse
10 Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
11 Fastställande av intressentavgift för nästkommande budgetår
12 Val av ordförande och ledamöter i styrelsen för tiden t o m nästa ordinarie fullmäktigemöte
13 Val av revisorer och revisorssuppleanter
14 Val av ordförande och vice ordförande i fullmäktige för tiden t o m nästa ordinarie fullmäktigemöte
15 Val av valberedning för tiden t o m nästa ordinarie fullmäktigemöte
16 Val av fullmäktigemedlem för representation av SEK inom Sveriges Standardiseringsförbunds fullmäktige.
17 Mötets avslutande

6.5 § Beslutsordning
Ärenden för beslut vid fullmäktigemöte ska vara upptagna på föredragningslista som tillsammans med
handlingar i ärendet ska sändas till ledamöterna senast fjorton dagar före mötet. Beslut ska utom i fall som
avses i 15 och 16 §§ fattas med enkel majoritet bland närvarande röstberättigade personer.
Ledamot som tillika är ledamot av styrelsen äger ej rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och
verkställande direktören.

7 § STYRELSE
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsens sammansättning utgörs av en ordförande och högst åtta
ledamöter, vilka utses av fullmäktige. I syfte att åstadkomma ett balanserat inflytande mellan olika intressenter
eftersträvas att platserna fördelas så att två ledamöter representerar intressenterna i kategori 1 och en
ledamot intressenterna i var och en av kategorierna 2 till och med 6 enligt 3 §. Därutöver kan en åttonde
ledamotplats tillsättas med eller utan kategoritillhörighet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Styrelsen är inför fullmäktige ansvarig för SEKs verksamhet och förvaltning samt utser verkställande direktör.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel
majoritet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.
Styrelsen upprättar budget och fastställer avgifter för medverkan i det tekniska arbetet för nästkommande
budgetår. Information om fastställd budget och avgifter ska lämnas till fullmäktige före budgetårets ingång.
Styrelsen kan för behandling av särskilda uppgifter eller för viss grupp av ärenden inom sig tillsatta utskott.

7.1 § Representation inom Sveriges Standardiseringsförbunds styrelse
SEKs styrelseordförande är utsedd att representera SEK som ledamot i Sveriges Standardiseringsförbund.
Övrig/övriga representanter för SEK till SSFs styrelse utses av SEKs styrelse för en period av ett år, eller om så
krävs annan tidsperiod.

8 § VALBEREDNING
Valberedningen består av tre personer som inom sig utser sammankallande. Valberedningens sammansättning
beslutas genom val vid fullmäktigemöten.
Valberedningen ska lämna förslag till val som enligt 6.4 § punkterna 12-14 ska verkställas på̊ fullmäktigemötet.

9 § REVISORER
Räkenskaperna ska årligen före mars månads utgång granskas av två revisorer. För detta ändamål utser
fullmäktige två revisorer och två revisorssuppleanter. En revisor och en revisorssuppleant ska vara
auktoriserade.

10 § ELEKTROTEKNISKT RÅD
Elektrotekniska rådet är sammansatt av styrelsens ledamöter samt av representanter för SEKs intressenter,
vilka är utsedda av styrelsen efter förslag av intressenterna.
Elektrotekniska rådet ansvarar på delegation från styrelsen för medverkan i IEC och CENELEC som svensk
elektroteknisk kommitté med uppgifter enligt IECs Statutes och CENELECs Articles of Association.
Styrelsen utser ordföranden i Elektrotekniska rådet och ordföranden är i denna egenskap normalt chefsdelegat
vid möten med IECs och CENELECs styrande organ. Rollen som chefsdelegat kan delegeras om så krävs.

11 § CERTIFIERINGSRÅD
Certifieringsrådet utses av styrelsen efter förslag av intressenterna och svarar för SEKs medverkan i
certifieringsordningar, i första hand inom IEC och CENELEC. Certifieringsrådet ansvarar på delegation från
styrelsen för åtaganden som följer av SEKs medverkan i svenska och internationella certifieringsordningar.
Ordförande i certifieringsrådet utses av styrelsen på förslag av certifieringsrådet.

12 § TEKNISKA KOMMITTÉER

Samtliga svenska organisationer, företag, institutioner, myndigheter eller statliga verk berörda av SEKs
verksamhet har rätt att utse ledamot i SEKs tekniska kommittéer (SEK TK). Detta gäller under förutsättning att
medverkan sker i enlighet med de regler som av styrelsen fastställts att gälla för verksamheten.
De tekniska kommittéerna är inom sitt respektive teknikområde referensorgan för medverkan i IECs och
CENELECs tekniska arbete. I detta ingår att väcka och kommentera standardiseringsförslag, utse delegater till
kommittémöten och utse experter till arbetsgrupper för projekt inom IEC och CENELEC samt att lämna
underlag för svenska SEK TKs ställningstagande vid remisser och röstningar. SEK TK har möjlighet att inom sig
tillsätta arbetsgrupp med medlemmar från berörd SEK TK.

13 § VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Verkställande direktören leder ett kansli som administrerar verksamheten samt biträder de tekniska
kommittéerna i deras arbete och medverkar i den upplysningstjänst och informationsverksamhet som utgör del
av verksamheten.
Verkställande direktören bereder ärenden för behandling i styrelsen och är i regel föredragande vid
fullmäktiges och styrelsens sammanträden.

14 § TEKNISKA REGLER
Förslag till svensk standard inom det elektrotekniska området sänds på remiss enligt av styrelsen fastställd
ordning. Förslaget föreläggs därefter elektrotekniska rådet för fastställelse i enlighet med av Sveriges
Standardiseringsförbund fastställd ordning.
Förslag om upphävande av fastställd standard ska föreläggas elektrotekniska rådet för beslut i enlighet med av
Sveriges Standardiseringsförbund fastställd ordning.

15 § ÄNDRING AV STADGAR
Ändring av och tillägg till dessa stadgar med undantag för 15 och 16 §§ beslutas av fullmäktige efter förslag av
styrelsen. Sådant beslut ska, för att vara giltigt, biträdas av minst 2/3 av samtliga ledamöter av fullmäktige samt
av en majoritet av ledamöterna inom var och en av fem av de sex kategorierna enligt 3 §. Förslag till ändringar
och tillägg till dessa stadgar ska tillsammans med styrelsens yttrande delges fullmäktige senast en månad före
det sammanträde då förslaget ska behandlas av fullmäktige. Enklare stadgeändringar kan ske per
korrespondens med en remisstid om minst två veckor samt bibehållna regler, enligt 15 §, om biträdande för
giltighet. Om minst en fullmäktigeledamot i stället framställer önskan om ett sammankallat fullmäktigemöte
för behandling av korrespondensärendet ska detta möte genomföras snarast möjligt. För ändring av 15 och 16
§§ gäller samma beslutsordning som för upplösning av SEK enligt 16 §.

16 § UPPLÖSNING
Förslag till upplösning av SEK ska tillsammans med styrelsens yttrande delges fullmäktige senast en månad före
det sammanträde då förslaget ska behandlas. Förslag till upplösning ska innehålla förslag om disposition av
SEKs tillgångar och arkiv.
Beslut om upplösning av SEK ska fattas med 3/4 majoritet vid fullmäktigemöte följt av bekräftelse per
korrespondens senast vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer, dock tidigast en månad efter beslutet vid
fullmäktigemöte. För att beslutet ska vara giltigt ska det bekräftas av 3/4 av samtliga ledamöter av fullmäktige
samt av en majoritet av ledamöterna inom var och en av kategorierna enligt 3 §.
Till begäran om bekräftelse ska utdrag ur justerat protokoll från fullmäktigemöte bifogas och vara ledamöterna
av fullmäktige tillhanda senast två veckor före svarsdatum.

