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Stadgar för Sektionen för Detonik och Förbränning (SDF)

Bakgrund

SDF har tidigare inte haft några egna stadgar. En i tidigt 1950-tal grundad arbetsgrupp 
rörande utbyte av information om detonik och förbränning bildade 1954 SDF som en 
specialsektion inom Svenska Nationalkommittén för Mekanik (SNM) tillhörande Kungliga 
Vetenskapsakademin (KVA). I enlighet med SNM dåvarande stadgar fick SDF själva utse sina
ledamöter och hantera sin ekonomi och man rapporterade årligen till SNM. Presidiet bestod 
av en ordförande och en sekreterare, senare kompletterat med en ledamot ur SNM som vice 
ordförande, vilka därmed utgjorde sektionens verkställande utskott (VU). Vidare inrättades 
en arbetskommitté (AK) med ett tiotal representanter från FOA, FMV, KTH samt försvars- 
och explosivämnesindustrin. Medlemskap i SDF vanns genom inval. När det internationella 
Combustion Institute bildades 1954 beslöts att SDF skulle utgöra den svenska sektionen av 
institutet. SDF:s syfte var att utgöra ett organ för informationsutbyte och samverkan rörande 
explosiva ämnens initiering, förbränning, detonation och verkan. SNM avvecklade sina 
specialsektioner i slutet av 1997 och SDF har därefter levt vidare som en fristående 
organisation utan stadgar. Som en ideell organisation idag måste dock stadgar antas för att 
fortsatt verksamhet ska kunna bedrivas.

Ändamål och verksamhet

Sektionen för Detonik och Förbränning, förkortad SDF, är en ideell förening med syfte att 
samla personer inom vetenskaps- och teknikområdena detonik och förbränning för 
informationsutbyte och samverkan. 

- SDF ska verka för att överbrygga klyftan mellan industrin och den akademiska 
världen.

- SDF ska verka för kunskapsutveckling och höjning av kunskapsnivån hos 
medlemmarna.

- SDF ska anordna seminarier, konferenser, möten och studiebesök inom området samt 
möjliggöra publicering av arbeten även om de inte passar i konventionella tidskrifter.

- SDF ska stödja publicering i vetenskapliga tidskrifter och böcker.
- SDF ska främja Sprängtekniska museet i Zakrisdal.

Föreningen är opolitisk och obunden.

Föreningen utgör Sweden Section inom Combustion Institute. 

Medlemskap

Medlemskap kan vinnas av var och en som stödjer föreningens syften och erlägger av 
årsmötet beslutad medlemsavgift. Medlem antas av styrelsen.



Uteslutning

Medlem som allvarligt skadar föreningen kan av styrelsen uteslutas. Berörd medlem har rätt 
att skriftligt bemöta orsaken till föreslagen uteslutning innan beslut därom fattas.

Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse, som ansvarar för föreningens förvaltning 
och är dess verkställande organ.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Styrelsen består av ordförande, 3-4 andra ledamöter och 1-2 suppleanter. Styrelsens ledamöter
väljs för en period av två år förutom ordföranden som väljs årligen. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör samt övriga funktionärer som 
anses behövliga.

Styrelsen kan till sig adjungera annan medlem. Adjungerad medlem har yttrande- men inte 
rösträtt.

Styrelsen sammanträde på kallelse av ordföranden eller om minst halva antalet ledamöter så 
begär. Sammanträde kan även ske digitalt eller per telefon. Styrelseprotokoll ska föras.

Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter deltar. Beslut i styrelsen fattas 
med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden.

Styrelsen ska föra medlemsregister.

Styrelsen åligger att
- utarbeta och fastställa årsberättelse,
- senast 30 dagar före årsmötet till revisorerna överlämna räkenskaper, protokoll och 

övriga handlingar rörande det föregående årets verksamhet,
- utse en administratör gentemot Combustion Institute         

Revision

Årsmötet utser för en period av två år en revisor och en suppleant med uppgift att granska 
styrelsens förvaltning och att till årsmötet framlägga revisionsrapport.

Firmateckning

Föreningens firma tecknas enligt styrelsens beslut.



Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår överensstämmer med kalenderåret.

Årsmöte 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, och ska hållas under första kvartalet varje 
år. Årsmöte kan ske digitalt.

Styrelsen ska kalla till årsmöte. Kallelsen ska utsändas senast 30 dagar före mötet, och sänds 
främst som e-post.

Vid årsmötet, ska följande frågor upptas till behandling:

- val av ordförande och sekreterare för årsmötet
- val av två justeringsmän, tillika rösträknare
- styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
- revisorernas berättelse
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
- val av ordförande i föreningen för en tid av ett år
- val av övriga styrelseledamöter, normalt för en tid av två år. Valet av ledamöter och 

suppleanter ska ske så att inte alla väljs samtidigt.
- val av revisorer för en tid av två år
- riktlinjer för årets verksamhet
- utseende av en valnämnd om tre personer att till nästa årsmöte lämna förslag till 

ordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer
- fastställande av medlemsavgift
- övriga frågor

Övrig fråga, i vilken årsmötet föreslås fatta beslut, ska skriftligen meddelas styrelsen senast 
20 dagar före årsmötet.

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom 
ombud.

Extra medlemsmöte

När revisorerna eller minst 10 % av medlemmarna så begär ska styrelsen kalla till extra 
medlemsmöte. Vid detta möte får endast behandlas de frågor som är anledningen till 
kallelsen. Kallelse och handlingar ska utsändas av styrelsen senast 14 dagar före mötet. Extra 
medlemsmöte kan ske digitalt.

Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmötet. 



Ändringsförslag ska vara styrelsen tillhanda senast 31 december året före årsmötet. Styrelsen 
ska utsända förslaget tillsammans med kallelsen till årsmötet.

Ändringsförslaget ska för att bli giltigt biträdas av minst två tredjedelar av de vid mötet 
närvarande medlemmarna.

Föreningens upplösning

Om förutsättningar inte längre föreligger för föreningens verksamhet fattas beslut om 
föreningens upplösning.

 Beslut om upplösning av föreningen ska, för att träda i kraft, fattas vid två på varandra 
följande möten, varav ett ska vara årsmöte. Förslag om upplösning ska meddelas i kallelsen 
till respektive möte.

Disposition av föreningens tillgångar vid upplösning beslutas av årsmötet.


