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Stadgar för Föreningen för certifiering av statistiker (CertStat)
Antagna 18 september 2013 i Göteborg
§1 Firma
Förenings firma är Föreningen för Certifiering av Statistiker.
§2 Ändamål
Föreningen ska främja kvalitet och kompetens i statistisk verksamhet samt utveckla och främja
statistikeryrket genom att anordna tredjepartscertifiering av statistiker.
Föreningen ska främja kompetensutveckling för sina medlemmar samt kännedom om statistikers
kompetens.
Föreningens verksamhet ska vara icke vinstdrivande, partipolitiskt, religiöst oberoende samt i
övrigt verka oberoende av andra yttre krav än god statistisk kvalitet, etik och kompetens baserat
på ett vetenskapligt förhållningssätt.
§3 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborgs stad.
§4 Förhållande till andra organisationer
Föreningen kan ansöka om att upptas som sektion i Svenska Statistikfrämjandet. Föreningen kan
vara medlem i andra organisationer, teckna samarbetsavtal eller motsvarande med
organisationer om detta främjar föreningens syfte.
§5 Certifiering
Föreningens ska anordna ett system för certifiering av statistiker, vilket bygger på jämförbara
internationella system.
Kriterier för certifiering fastställs av stämman. Rutiner kring certifiering samt
tillämpningsföreskrifter och vägledande beslut fastställs av styrelsen eller certifieringskommittén.
§6 Medlemskap
Medlemskap kan beviljas fysiska personer som vill verka för föreningens ändamål och uppfyller
kriterier enligt §§7-8.
§7 Associerad medlem
Den som uppfyller certifieringskriterier för utbildning och har för avsikt att senare ansöka om
certifiering kan antas som associerad medlem.
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§8 Certifierad medlem
Den som uppfyller gällande kriterier för certifiering kan ansöka om certifierat medlemskap.
Certifiering kan även beviljas associerad medlem som uppfyller jämförbara krav i annan
organisation som Föreningen samarbetar med.
Certifierad medlem ska teckna avtal (Certifieringsavtal) med Föreningen där det framgår vilka
uppgifter som ligger till grund för ansökan, på vilka villkor certifieringen gäller, hur certifieringen
får användas i medlemmens yrkesverksamhet samt under vilka villkor certifieringen upphör.
Certifiering upphör automatiskt då medlemskapet upphör.
Föreningen ska utfärda intyg över certifieringen.
§9 Inval och certifiering
Inval och certifiering beslutas av styrelsen eller av Certifieringskommittén.
Medlemsansökan får endast avslås på sakliga grunder, baserade på kriterierna för certifiering.
Vid avslag ska den sökande meddelas orsaken för beslutet. Sökande som fått ansökan avslagen
har rätt att ansöka igen.
§10 Upphörande av medlemskap
Medlemskap upphör på begäran av medlemmen. Certifierad medlem kan återgå till att bli
associerad medlem. Medlem som slutar betala medlemsavgift eller blir oanträffbar anses ha
begärt utträde ur föreningen.
Medlem kan uteslutas om medlemskapet baserats på felaktiga uppgifter i ansökan, om
medlemmen bryter mot Certifieringsavtalet eller mot de etiska regler som gäller för dennes
verksamhet eller på annat sätt skadar föreningen eller annan medlem eller på annat sätt
motverkar föreningens syfte.
§12 Rättigheter och skyldigheter för medlemmar
Medlemmar har rätt att delta i föreningens verksamheter samt få fortlöpande information om
pågående aktiviteter.
Medlem är skyldig att betala fastställd medlemsavgift.
Endast certifierad medlem är röstberättigad samt valbar till ledamot i styrelsen och andra
föreningsorgan.
Certifierad medlem har rätt att – i enlighet med certifieringsavtalet – använda certifieringen i sin
yrkesverksamhet.
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§13 Stämma
Stämman är föreningens högsta beslutande organ.
En stämma ska hållas årligen, före mars månads utgång, och benämns årsstämma.
Stämman sammankallas av styrelsen. Kallelse ska sändas till medlemmarna minst fyra veckor
före stämman. Övriga handlingar inför stämman ska hållas tillgängliga vid samma tidpunkt.
Stämman ska sammankallas snarast om revisorerna eller minst en fjärdedel av föreningens
röstberättigade medlemmar begär det.
Medlem som önskar få ett ärende behandlat av stämman ska anmäla det till styrelsen. Ärenden
till årsstämman ska anmälas senast 31 januari.
På stämman ska följande ärenden behandlas:
• Stämmans öppnande
• Val av ordförande och sekreterare för stämman
• Val av två justerare och tillika rösträknare
• Fråga om stämman är behörigen utlyst
• Fastställande av dagordning
• Förslag väckta av medlemmar
• Övriga frågor
• Stämmans avslutande
På årsstämman ska även följande ärenden behandlas:
• Fastställande av verksamhetsberättelse
• Fastställande av årsredovisning
• Revisorernas berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Fastställande av budget, inklusive medlems- och ansökningsavgifter och ev arvoden
• Val på två år av styrelseledamöter
• Val på ett år av ersättare för styrelseledamöter
• Val på ett år av revisorer
• Val av valberedning
Beslut vid stämman fattas med enkel majoritet. Rösträkning, och vid personval sluten
omröstning, ska genomföras om en röstberättigad begär detta.
Styrelsen kan, om det är praktiskt möjligt och ordningen kan upprätthållas, möjliggöra
deltagande på distans.
Stämmans protokoll ska göras tillgängliga för medlemmarna på lämpligt sätt.
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§14 Styrelsen
Föreningens verksamhet leds av en styrelse med tre till sju ledamöter. Till dessa kan väljas upp
till tre rangordnade ersättare. Styrelsen ska utse en ordförande samt övriga funktionärer.
Ledamöter i styrelsen väljs på två år på så sätt att hälften väljs vid varje årsstämma. Vid
fyllnadsval väljs den nye ledamoten för återstoden av den avgångnes mandatperiod.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Styrelsen ska föra protokoll vid sina
sammanträden, vilka justeras av ordföranden.
§15 Certifieringskommitté
Styrelsen kan tillsätta en Certifieringskommitté som handlägger certifieringsärenden enligt §§5,
8-10. Certifieringskommittén består av minst tre personer, varav en utses till sammankallande.
Ledamöterna ska vara certifierade medlemmar eller ha motsvarande certifiering i organisation
som Föreningen samarbetar med.
§16 Avgifter
Stämman beslutar om ansöknings- och årsavgifter för associerade och certifierade medlemmar.
Styrelsen kan besluta att aktiviteter beläggs med deltagaravgifter.
§17 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsen utsedda firmatecknare.
§18 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
§19 Revision
Årsstämman ska utse två revisorer samt två rangordnade ersättare. Revisorerna ska granska
räkenskaperna och övrig verksamhet samt avge en revisionsberättelse på årsstämman. Styrelsen
ska lämna nödvändigt material till revisorerna minst fyra veckor före årsstämman.
§20 Valberedning
Årsstämman ska välja en valberedning som förbereder valet av funktionärer, dock inte ev
certifieringskommitté, till kommande årsstämma.
§21 Användning av vinstmedel
Uppkommen vinst i föreningen, utöver sådan som fordras för en långsiktigt sund ekonomi, ska på
lämpligt sätt användas för föreningens syften.
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§22 Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Stadgarna på kan ändras och föreningen upplösas genom beslut av två på varandra följande
stämmor, varav den ena är årsstämman. Kallelsen ska innehålla förslaget till stadgeändring
respektive upplösning.
Kallelsen till den andra stämman får inte utfärdas före den första stämman avslutats.
Vid upplösning ska återstående medel användas till ett ändamål som överensstämmer med
föreningen eller överlåtas till lämplig organisation som verkar för Föreningen syfte.

Övergångsbestämmelser
Till dess att tillräckligt många medlemmar certifierats får även associerade medlemmar väljas till
styrelsen.
För att inleda verksamheten kan en särskild certifieringskommitté tillsättas av stämman
bestående av tre eller flera väl renommerade, erfarna och kompetenta statistiker eller statistiker
som certifierats av internationellt erkända organisationer.
Då styrelsen väljs första gången ska hälften av ledamöterna (avrundat nedåt till närmsta heltal)
väljas på ett år.
Årsstämman 2014 kan, utan föregående läsning, justera dessa stadgar.

