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STADGAR
§1
Föreningens firma är Rådgivarna i Sjuhärad ek. för.

Firma

§2
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Ändamål

att bedriva rådgivnings-, service-, och utvecklingsverksamhet inom lantbruk och annat
landsbygdsföretagande,
att utöva produktionsserviceverksamhet inom husdjursskötseln,
samt att bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.
§3
Styrelsen har sitt säte i Länghem, Tranemo kommun.

Styrelsens
säte

§4
Till medlem kan antas

Medlemskap

1 Individmedlem -fysisk eller juridisk person som bedriver lantbruks- eller landsbygdsföretag inom föreningens verksamhetsområde,
2 Organisationsmedlem - hushållningssällskap med huvudsaklig verksamhet inom
föreningens verksamhetsområde,
Ansökan om inträde ingives skriftligen till styrelsen. Styrelsen äger bevilja eller avslå
ansökan om medlemskap.
§5
5.1
Individmedlem är skyldig att delta med en insats per 200 kr årsdebiterat belopp, dock
minst en insats. Insats lyder på det belopp stämman beslutar, dock högst 30 kr.

Insatser

Styrelsen äger besluta om undantag från insatsskyldighet för viss verksamhetsgren.
Vid inträdet bestäms antalet insatser genom uppskattning av avgifterna för ett helår.
Befinns därefter vid slutet av räkenskapsår, att medeltalet av de debiterade beloppen för
de båda senaste räkenskapsåren med mer än 15 procent överstiger den summa för vilken
insats erlagts, skall antalet insatser ökas. Insatsökning sker för det belopp som ligger mellan nämnda tvåårsmedeltal och den summa för vilken insats tidigare erlagts. Antalet insatser avrundas därvid till närmast högre heltal.
Nedgår insatsskyldigheten varaktigt och under minst 3 år i följd med lägst 25 procent till
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följd av produktionsomläggning skall omräkning ske på enahanda sätt. Överskjutande
insatsbelopp återbetalas på medlems begäran i den mån föreningslagen det medger. Genom
insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser utbetalas ej under den tid medlemskapet består.
Insats betalas på det sätt styrelsen beslutar, dock senast inom 3 år efter inträde resp. ökning av insatsskyldighet.
5.2
Organisationsmedlem är skyldig att delta med lägst 100 kronor i insats eller det högre
belopp styrelsen fastställer vid medlems inträde i föreningen.
Organisationsmedlemmarnas insatsskyldighet ska uppgå till ett belopp som motsvarar
summan av individmedlemmarna inbetalda insatser. Omräkning och anpassning av
insatsskyldigheten för organisationsmedlemmar ska ske årligen. Överskjutande insatsbelopp återbetalas i den mån föreningslagen det medger.
5.3
Insatsemission påverkar inte medlems insatsskyldighet, och emissionsbelopp tillgodoräknas ej medlem som insatsbetalning.
§6
Föreningens omkostnader täcks genom ersättningar vilkas storlek fastställs
av styrelsen från år till år med hänsyn till verksamhetens behov.

Verksamhetens
finansiering

§7
Medlem är skyldig att följa av styrelsen för verksamheten meddelade anvisningar.

Medlems skyldigheter

§8
Uppsägning skall vara skriftlig och vara egenhändigt undertecknad.

Utträde

§9
Bryter medlem mot dessa stadgar, betalas ej avgifterna i föreskriven ordning, eller
skadas på annat sätt föreningen eller motarbetar medlemmen dess intressen, och
rättar sig ej efter av styrelsen meddelad varning, äger styrelsen avstänga denne från
ifrågavarande gren av föreningens verksamhet för viss tid eller utesluta denne ur
föreningen .

Den som ej åtnöjes med styrelsens beslut om uteslutning eller avstängning, äger
hänskjuta frågan till föreningsstämmans prövning genom anmälan till styrelsen inom
tre månader från det medlem fått del av styrelsens beslut.
Om medlem, utan att förhållanden enligt första stycket föreligger, inte utnyttjat
föreningens tjänster under de tre senaste räkenskapsåren, äger styrelsen anmoda
honom att säga upp sig till utträde samt, om han inte inom tre månader följer denna
anmodan, besluta att medlemskapet skall upphöra.

Uteslutning,
avstängning
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§ 10
Utom i de fall som avses i föreningslagen beträffande fusion eller insatsskärpning m.m. Tid för utträde
äger avgång ur föreningen rum vid den utgång av räkenskapsåret, som infaller näst efter
en månad efter det att medlemmen sagt upp sig till utträde eller uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat.
§ 11
Avgången medlem äger utfå inbetalda insatser, tillgodoförda emissionsinsatser och på
honom belöpande vinstutdelning enligt 4 kap. § 1 i föreningslagen. För organisationsmedlem sker återbetalning med en femtedel per år under fem år räknat från året efter
avgången.

Rätt att utfå
insats
Pantsättning

Utesluten medlem enligt § 9 förlorar rätten att få ut inbetalda medlemsinsatser, tillgodoförda emissionsinsatser och på honom belöpande vinstutdelning.
Medlems inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser utgör
ständig pant för all föreningens fordran mot medlemmen. Då medlem avgått äger
föreningen kvitta sin fordran på medlemmen mot det insatsbelopp, de emissionsinsatser
och den vinstutdelning, som medlemmen äger utfå.
§ 12
Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast rätten att delta i över- Förlust av
läggningar och beslut om föreningens angelägenheter.
rösträtt

§ 13
Styrelsen ska kalla individmedlemmarna till föreningssstämma. Ordinarie
Ordinarie föreföreningsstämma hålles årligen före juni månads utgång på tid och ort som styrelsen
ningsstämma
bestämmer. Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denne
av annan ledamot av styrelsen.
Därvid skall följande ärenden förekomma:
1.

Val av ordförande för stämman.

2.

Fastställande av röstlängd.

3.

Anmälan av styrelsens val av protokollförare.

4

Godkännande av föredragningslista

5.

Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

6.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

7.

Styrelsens och verkställande direktörens redovisningshandlingar för det
senaste räkenskapsåret.

8.

Revisorernas berättelse.
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9.

Fastställande av resultat -och balansräkning.

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

11.

Beslut i anledning av överskott eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

12.

Bestämmande av ersättning till styrelse och revisorer.

13.

a) Fastställande av antal och val av ledamöter i styrelsen.
b) Anmälan av styrelseledamöter utsedda av organisationsmedlemmarna.

14

Val av ordförande bland ledamöterna i styrelsen .

15.

Val av revisorer och suppleanter för dessa.

16.

Val av valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits samt
sammankallande i denna .

17.

I kallelsen upptagna ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman eller som
av medlem ingivits till styrelsen senast 30 dagar före stämmans hållande med
anhållan om dess upptagande på stämman.

Varje individmedlem äger en röst.
Styrelseledamot, verkställande direktör revisorer samt en företrädare för varje
organisationsmedlem äger deltaga i föreningsstämmans överläggningar och framställa
förslag.
En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt.
Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud. Är medlemmen
en juridisk person får denne företrädas av ombud som inte är medlem. Ingen får som ombud
företräda mer än en medlem. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.
Såsom stämmans beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits, där icke
annan majoritet föreskrives i lagen om ekonomiska föreningar. Val sker öppet om ej sluten
omröstning begäres. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av stämmans
ordförande, utom vid val då lotten skiljer.
Ska stämman besluta i ärende rörande stadgeändring, likvidation eller fusion krävs för att
stämman ska vara beslutför, att minst 5 % av samtliga röstberättigade medlemmar är
representerade vid stämman.

§ 14
Extra föreningsstämma hålles då styrelsen så finner erforderligt eller då en revisor eller
minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar därom gjort skriftlig framställning
hos styrelsen med angivande av det eller de ärenden som skall behandlas.

Extra föreningsstämma
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§ 15
Kallelse till föreningsstämma sker genom brev till individmedlemmarna och utfärdas
Kallelser
tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma.
Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom genom annons i tidning inom
orten eller på annat sätt som styrelsen bestämmer.
§ 16
Ärende, som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen
anmälas till styrelsen senast en månad före stämman.

Motionstid

§ 17
Styrelsen består av jämt antal ledamöter, lägst 6 och högst 10 ledamöter. Av det totala
Styrelse
antalet ledamöter väljes hälften av ordinarie föreningsstämma och hälften utses av
organisationsmedlemmarna. Härtill kommer arbetstagarrepresentanter som utsetts enligt
lagen om styrelserepresentation för de privatanställda.
Till ledamot kan väljas röstberättigad medlem, person som avses i 6 kap. § 4 i föreningslagen. Ledamot utsedd av organisationsmedlem behöver inte vara medlem i
föreningen. Styrelseledamot utses för en tid av två år, dock skall mandattiden bestämmas så att halva antalet styrelseledamöter avgår varje år.
Styrelsen är beslutsför när antalet av stämman valda samt av organisationsmedlemmarna
utsedda närvarande styrelseledamöter överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.
Styrelsen skall utse en verkställande direktör för föreningen.
§ 18
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem styrelsen utser.

Firmateckning

§ 19
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Räkenskapsår

§ 20
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljes årligen
vid ordinarie föreningsstämma tre revisorer jämte två suppleanter. En av revisorerna skall vara auktoriserad revisor.

Revision

§ 21
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden och med de begränsningar som framgår av 10 kap. § 3
föreningslagen, av ordinarie föreningsstämman disponeras enligt följande:
1.
fonderas och / eller
2.
föras i ny räkning och / eller
3.
fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras omsättning med före-

Disposition av
överskott
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4.
5.

ningen under året och / eller
utdelas som insatsränta på inbetalda medlemsinsatser och / eller
användas för i 10 kap. § 8 föreningslagen angivet ändamål.

§ 22
Beslut om insatsemission enligt 10 kap. § 2 föreningslagen fattas av ordinarie föreningsstämma efter förslag från styrelsen.

Insatsemission

Utdelningsbart fritt eget kapital får överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission. Föreningsstämman får dock inte besluta om insatsemission med större belopp än
styrelsen föreslagit.
Till grund för fördelningen av insatsemissionens belopp skall ligga medlemmarnas
inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser och/eller medlemmarnas omsättning med föreningen under visst antal hela räkenskapsår tillbaka, dock
högst fem år.
Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen vilken/vilka fördelningsgrunder
som skall tillämpas och i förekommande fall, fördelningen mellan grunderna vid varje
insatsemission.
§ 23
Om föreningen upplöses skall dess behållna tillgångar fördelas så att medlemmarna
Upplösning
först återfår sina inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser.
Därefter ska 3,5 miljoner kronor fördelas mellan individmedlemmarna i relation till deras
inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. Av återstoden skall
hälften fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras omsättning med föreningen
under de sista 5 räkenskapsåren och hälften mellan medlemmarna i förhållande till deras
inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda insatser.
§ 24
1 mom. Inträffar krig eller krigshandling, mobilisering eller annan förstärkning av för- Force majeur
svarsberedskapen eller liknande, offentlig varu-, marknads- eller prisreglering eller
ransonering eller liknande, strejk eller lockout på arbetsmarknaden eller liknande,
eldsvåda, maskinskada eller liknande, stor trafikrubbning eller liknande eller annan med
det uppräknade jämförbar omständighet utanför föreningens kontroll, och påverkar det
inträffade föreningens verksamhet, upphävs omedelbart och utan ersättningsplikt föreningens stadge -och lagenliga skyldigheter med avseende på medlemmarnas rörelse, så
länge påverkan föreligger. Föreningen beslutar när dess skyldigheter åter inträder.
Då fall som i nästföregående stycke sagts föreligger, fritas föreningen från ersättningsskyldighet för dröjsmål som härav föranleds beställd eller utlovad tjänst. Föreningen äger
därjämte - alltjämt utan ersättningsskyldighet - häva träffat avtal, men skall utöva sin hävningsrätt inom 14 dagar från det hävningsanledningen tillkom.

2 mom. Föreningen äger, utan att det föreligger någon sådan situation som i 1 mom.
sagts, besluta att tills vidare eller under viss tid hålla sin verksamhet helt eller delvis
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stängd eller att eljest minska driften, och äger beslutet verkan enligt 1 mom. Beslut enligt detta moment skall fattas av stämma och kräver för giltighet att det biträtts av minst
två tredjedelar av de röstande.
Skulle under tid, då driften enligt dylikt beslut är inställd eller begränsad, fråga uppkomma om återupptagande eller utvidgande av driften, skall frågan hänskjutas till föreningsstämmans avgörande, och må beslut om återupptagande eller utvidgande fattas med
enkel majoritet av de röstande.
3 mom. Skulle medlemmarnas utnyttjande av föreningen tillfälligt eller varaktigt upphöra i sådan utsträckning att driften kan upprätthållas endast till uppenbart orimliga kostnader i förhållande till de tjänster som alltjämt tillhandahållas, äger styrelsen hålla föreningens verksamhet helt eller delvis stängd eller eljest minska driften så länge icke skäl
föreligger till antagande att driften kan återupptas utan nyss nämnda innebörd för kostnaderna. Styrelsens beslut äger verkan enligt 1 mom.
Skulle under tid, då beslut enligt första stycket detta moment gäller, beslutet bli föremål
för stämmans prövning anses detsamma upphävt om det icke biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Har beslutet biträtts äger därefter för ändring av detsamma vad
i 2 mom. sista stycket stadgas motsvarande tillämpning.
§ 25
För giltigt beslut om ändring av § 4.2, § 5.2, § 13, § 17, § 23 samt § 25 , krävs att
beslutet biträds av organisationsmedlemmarna.

Organisationsmedlemmarnas
biträde till vissa
beslut

§ 26
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Hänvisning
till föreningslagen

