Stadgar Sveriges Nötköttsproducenter

20 november 2015

§1 Ändamål
Den ideella föreningens, Sveriges Nötköttsproducenter, syfte är att driva
nötköttsproducenternas gemensamma intressen genom;
Att främja erfarenhetsutbyte mellan producenter.
Att driva frågor som ökar nötköttsproducenters lönsamhet.
Att samverka med organisationer, företag och myndigheter i frågor som gynnar svensk
nötköttsproduktion.
Att bevaka och driva näringspolitiska frågor i Sverige och EU som berör svensk
nötköttsproduktion.
Att bevaka och driva frågor inom produktion, marknad och forskning rörande svensk
nötköttsproduktion.
§ 2 Medlemskap
Som medlem antas köttproducentklubb eller motsvarande sammanslutning av producenter,
som samverkar med föreningens syfte. Ansökan om medlemskap i föreningen görs skriftligen
och beslutas av styrelsen.
§ 3 Utträde och uteslutning
Utträde ur föreningen ska ske skriftligen och beslutas av styrelsen och gäller från kommande
räkenskapsår.
Styrelsen kan besluta om uteslutning ur föreningen av medlem som bryter mot stadgarna eller
som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess syfte.
Medlem som utträtt eller uteslutits ur föreningen har inte rätt till andel i föreningens
tillgångar.
§ 4 Styrelsen
Styrelsen väljs på föreningsstämma och består av minst fem och högst nio ledamöter och
noll till tre suppleanter.
Styrelseledamot och suppleant väljs på två år, men mandattiden ska bestämmas så att halva
antalet styrelseledamöter och suppleanter står i tur att avgå varje år.
Styrelsens ordförande väljs av föreningsstämman på ett år, medan styrelsen själv beslutar om
fördelning av övriga uppdrag inom styrelsen.
Styrelsen beslutar om att adjungera sekreterare och kassör samt det nätverk och kunnande
som behövs för att nå föreningens syfte.
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser.
§ 5 Styrelsens uppgifter
Styrelsen ska mellan föreningsstämmorna driva föreningens verksamhet, göra budgetförslag,
lämna förvaltningsberättelse samt kalla till föreningsstämmor.
§ 6 Styrelsens sammanträden
Ordföranden ska kalla styrelsen till sammanträde minst fyra gånger per verksamhetsår.
Styrelsen är beslutsmässig då halva antalet ledamöter är närvarande.
Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har sittande ordförande
utslagsröst.

§ 7 Föreningsstämman
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman och ska hållas
tidigast 1 november och senast den 15 december varje år.
Föreningsstämman arrangeras av en eller flera av medlemmarna i samråd med
styrelsen. Rösträtt vid stämman tillkommer medlem genom två ombud. För
köttproducentklubb tillkommer dessutom ett ombud för varje påbörjat 25-tal medlemmar i
klubben.
§ 8 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma:
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
4. Godkännande av dagordning
5. Fastställande av röstlängd
6. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll
7. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
8. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om fastställande av balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
13. Rese- och traktamentsersättningar
14. Ersättning till föreningens funktionärer
15. Beslut om årsavgift
16. Fastställande av antal styrelseledamöter
17. Val av styrelse jämte suppleanter
18. Val av ordförande i styrelsen
19. Val av revisorer jämte suppleant
20. Val av fullmäktige till andra organisationer
21. Val av valberedning
22. Ärende som styrelsen hänvisat till stämman och motioner enligt stadgarna 11 §
23. Övriga ärenden som stämman beslutar att behandla
24. Stämman avslutas
§ 9 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma hålls, då styrelsen så finner behov eller då revisorerna skriftligen
kräver det.
§ 10 Kallelse
Kallelse till föreningsstämma sker genom brev eller epost till ombuden och revisorer.
Kallelsen ska vara gjord senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra
stämma.

§ 11 Motioner och ärende
Föreningens medlemmar har rätt att lämna motioner och övriga ärende till föreningsstämman.
De ska skickas till styrelsen senast sex veckor före föreningsstämman.
§ 12 Räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 september – 31 augusti.
§ 13 Årsredovisning
Anslutna medlemmar skall senast en månad innan föreningsstämman meddela föreningen om
valda ombud.
Styrelsen ska för varje räkenskapsår lämna resultat och balansräkning samt
förvaltningsberättelse. Minst sex veckor före den ordinarie föreningsstämman ska styrelsen
lämna redovisningshandlingarna till revisorerna. Redovisningshandlingarna ska vara
underskrivna av samtliga styrelseledamöter.
§ 14 Årsavgift
Föreningens årsavgift grundar sig på det antal medlemmar och deras produktionsstorlek,
respektive köttproducentklubb har. Föreningens årsavgift per köttklubbsmedlem beslutas på
föreningsstämman.
Medlemsavgift för Sveriges Nötköttsproducenter och köttproducentklubben administreras av
föreningen.
Rasföreningar betalar en årsavgift oavsett medlemsantal. Föreningens årsavgift beslutas på
föreningsstämman.
§ 15 Revision
På ordinarie föreningsstämma ska två revisorer och en suppleant väljas för ett år, fram tills att
ordinarie föreningsstämma hållits under räkenskapsåret efter valet. Revisorerna
ska lämna sin revisionsberättelse senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.
§ 16 Valberedning
Val vid föreningsstämma förbereds av en valberedning bestående av fem ledamöter valda av
föregående ordinarie föreningsstämmor. En ny ledamot väljs in varje stämma. Ledamot väljs
på fem år och kan inte väljas om direkt efter sin mandatperiod. Bland valberedningsledamöter
väljs en sammankallande.
§ 17 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar får endast beslutas vid ordinarie föreningsstämma och
med två tredjedels majoritet.
§ 18 Ansvar
För föreningens åtaganden svarar endast föreningens egna tillgångar och sålunda inte
medlemmarna eller styrelsens ledamöter, förutsatt att de senare av föreningsstämman beviljats
ansvarsfrihet.

§ 19 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning måste fattas på ordinarie årsstämma och med två tredjedels
majoritet.
Vid föreningens upplösning skall eventuellt överskott fördelas mellan föreningens
medlemmar i förhållande till köttproducentklubbens medlemsantal.
§ 20 Skiljedom
Eventuella tvister mellan föreningen och medlem eller styrelseledamot skall avgöras genom
skiljedom enligt lagen om skiljemän.

Intresseföreningens stadgar antogs 3 november 1972 vid årsstämma i Uppsala. Därefter har
stadgarna reviderats genom smärre textändring den 18 november 1976 i Skara, den 26
november 1980 i Eskilstuna och den 19 november 1993 i Åhus. Den 20 november 2015 vid
årsstämman i Kolmården antogs en genomgripande revidering av stadgarna som innebar
förtydligande om föreningens syfte, föreningens årsavgift, antalet ledamöter i valberedningen
samt en modernisering av språket.

