Stadgar fastställda vid Roslagslamms Årsstämma 21 februari 2017

STADGAR FÖR ROSLAGSLAMM EKONOMISK FÖRENING
§1

Föreningens firma
Föreningens firma är Roslagslamm ekonomisk förening.

§2

Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Norrtälje kommun.

§3

Ändamål
Föreningen skall tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen genom att samordna
lammslakt samt vara en resurs för gemensam marknadsföring, förädling, försäljning
och därmed sammanhängande verksamhet. Verksamheten skall präglas av lokal
produktion med hög kvalitet och god djuromsorg samt verka för höga miljökrav.
Föreningen skall verka för närmande mellan producent och konsument.

§4

Medlemskap
Medlemskap kan sökas av den/de som är fårägare i Roslagen och har ett
produktionsplatsnummer. I de fall fler än en person står som djurägare vid samma
produktionsplatsnummer/gård/hushåll, kan samtliga antas som medlemmar men
produktionsplatsen/gård/hushåll räknas som ett medlemskap, med en röst.
Person/juridisk person utan får kan beviljas så kallat stödjande medlemskap.
Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen.

§5

Insats
Varje medlem ska delta i föreningen med en obligatorisk ekonomisk insats. Insatsen
skall vara föreningen tillhanda på föreningens konto senast en månad efter inträdet.
Insatsen betalas ej tillbaka vid utträde, utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar
så särskilt stadgar.
Föreningsstämman beslutar om insatsens storlek.

§6

Föreningsavgift
Föreningsavgift är årlig och storleken beslutas av föreningsstämman på föregående års
föreningsstämma.
Föreningsavgift för stödjande medlemskap beslutas av föreningsstämman på
föregående års föreningsstämma.

§7
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Utträde
Avgång från föreningen sker vid räkenskapsårets slut genom att medlem skriftligt
begär utträde senast en månad innan räkenskapsårets slut.
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§8

Uteslutning
Medlem som motarbetar föreningens ändamål eller på annat sätt skadar föreningens
intressen kan uteslutas genom beslut av föreningsstämma. I avvaktan på slutligt beslut
vid föreningsstämma kan medlem suspenderas av styrelsen.

§9

Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie
föreningsstämma skall hållas senast under april månad.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt en justeringsperson tillika
rösträknare.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Fråga om närvaro- och yttranderätt för närvarande icke medlemmar.
5. Fastställande av ärendelista.
6. Frågan om stämmans behöriga utlysande.
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut med anledning av föreningens resultat.
10. Revisionsberättelse.
11. Styrelsens rapport om de uppdrag som föregående stämma givit till styrelsen.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
14. Val av ordinarie ledamöter i styrelsen.
15. Val av ordförande.
16. Val av styrelsesuppleant.
17. Val av en revisor och revisorssuppleant.
18. Omedelbar justering av punkterna 13-16.
19. Val av valberedning om högst tre personer.
20. Beslut om storlek på föreningsavgift och medlemsinsats.
21. Fråga om beslut om uteslutning av medlem.
22. Inkomna motioner och styrelsens propositioner.
23. Övriga frågor.
24. Stämmans avslutande.
Röstning genom fullmakt vid val godkänns. Fler fullmakter än en godkännes ej. Vid lika
röstetal äger mötesordföranden utslagsröst. Vid val äger medlem rätt att begära
sluten omröstning.

§ 10

Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma är medlemsmöte med beslutanderätt. Extra föreningsstämma
kallas in av styrelsen på initiativ av styrelsen själv, revisorerna, eller om minst 1/10 del
av medlemmarna så skriftligt begär.

§ 11

Kallelser
Kallelse till ordinarie eller extra föreningsstämma skall ske skriftligt eller på annat
lämpligt sätt, såsom via e-post, till medlemmarna tidigast 8 veckor innan och senast 4
veckor innan.
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§ 12

Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ordinarie ledamöter i udda antal, och 1
suppleant. Styrelsen bör vara allsidigt sammansatt beträffande kön, ålder, bostadsort
och kompetens. Ledamöterna väljs för två år i taget, suppleanten för ett år. Första
gången val äger rum enligt denna paragraf skall tre av ledamöterna väljas för endast
ett år.
Stämman väljer ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen
sig själv. Styrelsen är beslutsför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 13

Revisorer
Föreningsstämman utser en ordinarie revisor samt en revisorssuppleant för ett år i
taget. Bokslut skall lämnas till revisorn senast fyra veckor före ordinarie
föreningsstämma. Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast två veckor före
ordinarie föreningsstämma.

§ 14

Valberedning
Föreningsstämman ska utse valberedning. Valberedningen ska, i samband med kallelse
till föreningsstämman där val ska hållas, överlämna sina förslag på ledamöter samt
revisor till styrelsen.

§ 15

Firmatecknare
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av de inom eller utom
styrelsen utser att var för sig eller i förening teckna firman.

§ 16

Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med verksamhetsåret och är kalenderår.

§ 17

Motioner
Medlem har rätt att motionera till den ordinarie föreningsstämman. Motion skall
lämnas skriftligen senast i och med januaris utgång.

§ 18

Föreningens överskott
Överskott i enlighet med fastställd balansräkning skall, efter lagenlig avsättning till
reservfond, föras över i ny räkning eller fonderas.

§ 19

Stadgeändring
Beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. För sådant beslut krävs
antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de röstberättigade medlemmarna som
deltar i beslutet vid en ordinarie föreningsstämma eller att likalydande beslut fattas
med enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst ett
ska vara ordinarie.

§ 20

Upplösning
Vid föreningens upplösning skall, efter att insatserna återbetalats, föreningens
tillgångar delas lika bland medlemmarna.

§ 21

Föreningslagen
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.
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