Stadgar
för Södra Skogsägarna
ekonomisk förening 2022-05-24

Företagsnamn,
verksamhet,
medlemsområde
och styrelsens säte
§ 1 Företagsnamn
Föreningens företagsnamn är Södra Skogsägarna
ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att i samarbete med skogsoch lantbrukets ekonomiska föreningsrörelse i övrigt
främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
själv eller genom annan

Medlemskap
§ 5 Antagande av medlem
Till medlem antas varje fysisk eller juridisk person som
äger eller arrenderar minst fem (5) hektar skogsmark inom
föreningens medlemsområde och som kan förväntas
följa föreningens stadgar samt bidraga till att förverkliga
föreningens ändamål och som ej bedriver med föreningen
konkurrerande verksamhet. Styrelsen har rätt att, om
särskilda skäl föreligger, bevilja även annan som bedriver
skogsbruk medlemskap.
Ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och ske
i den ordning som styrelsen beslutar. Ansökan prövas av
styrelsen eller den styrelsen utser.

§ 6 Ansökan om medlemskap
i samband med förvärv av andel

1. bedriva handel med och förädling av skog och
skogsprodukter från huvudsakligen föreningens
medlemmar samt i samband därmed bedriva annan
industri- eller finansieringsverksamhet;

Den som inte är medlem och som förvärvat en medlems
andel har rätt att inträda som medlem i föreningen under
förutsättning att medlemskap beviljas. Ansökan om
medlemskap prövas enligt § 5.

2. söka åstadkomma en tryggad och ändamålsenlig
avsättning till marknadsmässiga priser för
medlemmarnas skogsprodukter;

Vid förvärv av en avliden medlems andel ska ansökan om
medlemskap göras senast sex (6) månader efter dödsfallet
eller senast vid den senare tidpunkt då den avlidnes
medlemskap upphör enligt § 15. Under mellantiden
förvaltar dödsboet den avlidne medlemmens andel
i föreningen och utövar de rättigheter och skyldigheter
som är förknippade med den avlidnes medlemskap.

3. verka för en hög och värdefull skogsproduktion med
natur- och kulturvårdshänsyn samt lämna upplysning
och tillhandahålla avverknings-, skogsvårds- och
förvaltningstjänster och övriga tjänster för att främja
lönsamheten i medlemmarnas skogsproduktion;
4. stödja och utveckla enskilt skogsbruk;
5. bevaka och främja medlemmarnas näringspolitiska
intressen, framför allt äganderättens innehåll, samt
6. bedriva med det ovan angivna förenlig eller
sammanhängande verksamhet.

§ 3 Medlemsområde
Föreningens medlemsområde, där medlemmarnas
skogsfastigheter är belägna, omfattar i huvudsak Götaland.
Medlemsområdets omfattning fastställs av styrelsen.

§ 4 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Växjö.
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Vid förvärv av en andel genom bodelning utan samband
med dödsfall ska ansökan om medlemskap göras senast
sex månader efter det att andelen vid bodelning lagts ut på
den andra makens lott.
Den som på annat sätt än vad som anges ovan förvärvat
en medlems andel och som inte är medlem, ska ansöka
om medlemskap i föreningen inom sex (6) månader från
förvärvet.

Insatser
§ 7 Insatser och insatsskyldighet
7.1 Obligatorisk insats
Medlem ska delta i föreningen med en (1) obligatorisk
insats för varje hektar produktiv skogsmark som
medlemmen äger eller arrenderar inom föreningens
medlemsområde enligt § 3. Fastställande av medlems
innehav av produktiv skogsmark ska ske i den ordning som
styrelsen beslutar.
Medlem är inte skyldig att delta i föreningen med mer än
200 obligatoriska insatser. I särskilda fall har styrelsen,
eller den som styrelsen utser, rätt att fastställa antalet
obligatoriska insatser. Obligatoriska insatser kan erläggas
genom betalning eller överföring enligt punkt 8.1 eller
genom förvärv enligt punkt 7.3.
Obligatorisk insats lyder på niohundra (900) kronor.
Stämman kan fatta beslut om höjning av insatsbeloppet.
Obligatorisk insats får dock inte uppgå till högre belopp än
tusen (1000) kronor.
7.2 Överinsats
En insats som medlem har utöver medlemmens insatsskyldighet enligt punkt 7.1 utgör överinsats. Medlem har,
med de begränsningar som följer av denna § 7, rätt att
delta med överinsatser.
7.3 Förvärv och överlåtelse av insatser
Överinsatser och emissionsinsatser får överlåtas utan
samband med en överlåtelse av medlemmens hela andel.
Sådana insatser får dock endast överlåtas till annan
medlem.
En medlems överinsatser får förvärvas under förutsättning
att samtliga förvärvade insatser kommer att utgöra
obligatoriska insatser hos förvärvaren.
Överlåtelser och förvärv ska ske i den ordning som
styrelsen beslutar för att få verkan mot föreningen.
7.4 Förvärv av insatser
i anslutning till fastighetsförvärv
Den som (i) förvärvar en fastighet från en medlem och
som (ii) i direkt anslutning till fastighetsförvärvet även
förvärvar inbetalda insatser från samma medlem, har rätt
att förvärva sådana insatser utan de begränsningar som
följer av punkt 7.3 andra stycket och utan att de förvärvade
insatserna ska anses vara uppsagda till återbetalning enligt
punkt 7.5.
7.5 Beräkning av insatsskyldighet

7.6 Insatsbegränsning
Ingen medlem har rätt att inneha inbetalda insatser
överstigande ett totalt belopp motsvarande 5000 kronor
för varje hektar produktiv skogsmark som medlemmen
äger eller arrenderar (insatsbegränsning). Om det vid
insatsberäkning konstateras att en medlems totala innehav
av inbetalda insatser överstiger insatsbegränsningen, ska
det överstigande beloppet anses uppsagt till återbetalning
och betalas ut enligt punkt 10.3.
Beräkning av medlemmarnas insatsskyldighet ska ske
i den ordning som styrelsen beslutar.

§ 8 Erläggande av insats
8.1 Allmänna regler
Insats betalas normalt genom avdrag från medlemmens
likvid för levererade produkter och/eller genom överföring
helt eller delvis av medlemmens efterlikvid.
Belopp som tillförts medlem genom insatsemission
tillgodoräknas inte medlem som fullgörande av
insatsskyldighet.
Insatsavdrag från avräkningslikvid
Styrelsen, eller den som styrelsen utsett, har rätt att
i särskilda fall besluta att insatsskyldigheten ska fullgöras
genom kontant inbetalning.
Insatsavdrag från avräkningslikvid får av styrelsen
fastställas till högst fyra (4) procent.
Överföring av efterlikvid
Styrelsen beslutar om överföring av efterlikvid till insatskonto. Sådan överföring får dock ske med högst hälften av
beslutad efterlikvid om denna uppgår till fyra (4) procent
eller mer av leveransvärdet under det räkenskapsår som
närmast föregår beslutet om efterlikvid. Är efterlikviden
lägre än fyra (4) procent av leveransvärdet får sådan
överföring ske med högst två (2) procent av leveransvärdet.
8.2 Särskilda rättigheter
Medlem kan hos föreningen begära att ovan angivna
insatsavdrag från avräkningslikvid görs med maximalt två
(2) procent.

§ 9 Medlemskonto
Värdeöverföringar, såväl efterlikvider som utdelningar
på insatskapital, som medlem erhåller efter avdrag enligt
§ 8 överförs till särskilt medlemskonto eller utbetalas i den
ordning som styrelsen beslutar.
Närmare villkor för medlemskonto beslutas av styrelsen
eller den som styrelsen utsett.

Vid förvärv av inbetalda insatser ska förvärvarens insatsskyldighet beräknas. Om det vid sådan insatsberäkning
konstateras att förvärvaren genom förvärvet, med
undantag av förvärv enligt punkt 7.4, erhållit insatser
utöver sin insatsskyldighet enligt punkt 7.1 ska de
förvärvade insatserna, till den del de utgör överinsatser
hos förvärvaren, anses uppsagda till återbetalning och
återbetalas enligt punkt 10.3.
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§ 10 Återbetalning av insats

10.5 Begränsningar

10.1 Rätt till återbetalning m.m.

Belopp som återbetalas enligt denna § 10 får inte
överstiga den del av föreningens eget kapital som avser
medlemmen i förhållande till övriga medlemmar. I detta
sammanhang ska föreningens eget kapital beräknas enligt
den senast fastställda balansräkningen vid den tidpunkt då
medlemskapet upphör.

En medlem vars medlemskap i föreningen har upphört får,
efter stämmans godkännande, ut inbetalda och genom
insatsemission tillgodoförda insatser och på medlemmen
belöpande del av beslutad vinstutdelning.
Obligatoriska insatser och emissionsinsatser återbetalas
inte under den tid ett medlemskap består.
10.2 Återbetalning när ett medlemskap upphör
När ett medlemskap i föreningen upphör på grund
av sådan omständighet som anges i 3 kap. 7 § (vissa
stadgeändringar) eller 16 kap. 27 § (fusion) lagen om
ekonomiska föreningar, betalas inbetalda och genom
insatsemission tillgodoförda insatser ut sex (6) månader
från tidpunkten för upphörandet av medlemskapet enligt
§ 15.
När ett medlemskap i föreningen upphör på grund av
att (i) medlemmen avlidit eller (ii) medlemmen inte
längre äger eller arrenderar skogsmark enligt § 5, betalas
inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda insatser
ut sex (6) månader från tidpunkten för upphörandet av
medlemskapet enligt § 15.

Vid beräkningen ska reservfonden, uppskrivningsfonden,
kapitalandelsfonden, fonden för utvecklingsutgifter och
förlagsinsatserna inte räknas med.

§ 11 Förlagsinsatser
11.1
Styrelsen kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser
får tillskjutas föreningen. Sådant kapital får tillskjutas
av såväl medlem som icke medlem. I föreningen får
förekomma förlagsinsatser som ska lösas in vid en viss
tidpunkt utan föregående uppsägning, dock tidigast efter
fem år från tillskottet. Styrelsen ska besluta:
•

vem som ska få tillskjuta förlagsinsats;

•

förlagsinsatsens belopp, samt

•

de villkor som, utöver vad som anges nedan, ska iakttas
i varje särskilt fall vid tillämpningen av denna paragraf.

När ett medlemskap i föreningen upphör på grund av
annat skäl än som anges i denna punkt 10.2, återbetalas
inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda
insatser ut med en femtedel per år med början året efter
upphörandet av medlemskapet enligt § 15.

Styrelsen kan besluta att förlagsandelarna ska registreras
hos en svensk värdepapperscentral istället för att utfärda
förlagsandelsbevis.

10.3 Återbetalning av överinsatser
under den tid ett medlemskap består

Varje förlagsinsats medför företrädesrätt till utdelning
från det belopp som, enligt den senast fastställda
balansräkningen, står till stämmans förfogande enligt lag.

Om det vid beräkning av insatsskyldighet enligt punkt
7.5 eller 7.6 konstateras att en medlem har överinsatser
som anses uppsagda till återbetalning, ska tidpunkten för
uppsägning utgöra den dag medlemmen underrättades
om att överinsatser är uppsagda till återbetalning.
Återbetalning av överinsatser enligt detta stycke ska ske
sex (6) månader från det räkenskapsårsskifte som infaller
närmast efter en månad från uppsägningen.
Medlem har rätt att säga upp sina överinsatser eller del
därav till återbetalning. Sådan uppsägning ska vara skriftlig
och ske i den ordning som styrelsen beslutar. Återbetalning
av överinsatser enligt detta stycke ska ske med en
tredjedel per år med början det räkenskapsår som infaller
närmast efter en månad från uppsägningen.
10.4 Återinträde m.m.
Styrelsen har rätt att i särskilda fall besluta om kortare
utbetalningstid än som anges i punkt 10.2 eller 10.3.
Om en medlem som avgått ur föreningen återinträder som
medlem i föreningen innan utbetalning fullföljts enligt
punkt 10.2 eller 10.3, ska utbetalningen upphöra och
det belopp som återstår att utbetalas ska tillgodoföras
medlemmen som insats.
Oavsett vad som anges i denna punkt 10.4 har styrelsen
rätt att besluta att utbetalning ska ske.
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11.2

Företrädesrätten gäller framför efterlikvid och annan
gottgörelse, oavsett om dessa inräknats i års- vinsten eller
inte, och framför utdelning på insatskapitalet och övriga
ändamål som angivna medel får användas till.
Stämman ska årligen besluta att, i den utsträckning de
för ändamålet tillgängliga medlen enligt lag räcker till,
utdelning ska utgå på förlagsinsatserna enligt vad som
anges i förlagsandelsbevisen.
Stämman får fatta beslut om betalning av sista årets/
återstående utdelning vid inlösen av förlagsinsats.

Uppsägning av
medlemskap m.m.
§ 12 Uppsägning
Uppsägning av medlemskap i föreningen ska ske skriftligt.
Uppsägning får inte ske förrän tidigast två år efter inträdet.
Undantag kan medges i fall då uppsägningen beror på att
medlemmen inte längre äger eller arrenderar skogsmark
enligt § 5 inom föreningens medlemsområde.
Om en medlem upphört att äga eller arrendera skogsmark
inom föreningens medlemsområde och inte inom sex
(6) månader därefter på nytt blivit ägare eller arrendator
av skogsmark inom medlemsområdet enligt § 5, anses
medlemmen ha sagt upp sitt medlemskap i föreningen.
Styrelsen har dock rätt att i särskilda fall medge undantag
härifrån.

§ 15 Tidpunkt för
upphörande av medlemskap
Ett medlemskap i föreningen upphör vid utgången av
ett räkenskapsår.
Ett medlemskap kan dock upphöra tidigast en (1) månad
efter det att medlemmen sagt upp medlemskapet
i föreningen eller uteslutits eller annan omständighet
inträffat som föranlett att medlemskapet ska anses vara
uppsagt.
När en medlem avlider upphör medlemskapet vid
utgången av det räkenskapsår som slutar närmast efter sex
(6) månader från dödsfallet, dock senast då någon som har
övertagit andelen enligt punkt 6.1 beviljas medlemskap.
Den som överlåtit sin andel, genom bodelning utan
samband med dödsfall enligt § 6 eller på något annat
sätt enligt § 6, upphör att vara medlem i föreningen när
förvärvaren beviljas medlemskap.

I lagen om ekonomiska föreningar finns särskilda
bestämmelser om uppsägning bland annat i samband med
vissa stadgeändringar och fusion.

§ 13 Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen, inte
fullgör sina skyldigheter mot föreningen eller på annat sätt
motarbetar dess intressen eller ändamål eller driver med
föreningen konkurrerande verksamhet, kan av styrelsen
uteslutas ur föreningen.
Om medlem har avverkat men inte levererat skogsprodukter till föreningen under de fem senaste räkenskapsåren kan styrelsen anmoda medlemmen att säga upp sig
till utträde. Om medlemmen inte inom tre månader följer
denna anmodan kan styrelsen besluta att medlemmen
ska uteslutas.
Om styrelsen fattat beslut om uteslutning kan medlemmen
ifråga hänskjuta frågan om uteslutning till ordinarie
stämma genom anmälan till styrelsen inom en (1)
månad från det att meddelande om uteslutning delgivits
medlemmen.

§ 14 Påföljd inför
upphörande av medlemskap
Medlem som sagt upp sitt medlemskap eller uteslutits ur
föreningen förlorar genast rätten att delta i överläggningar
och beslut om föreningens angelägenheter och ska
med omedelbar verkan anses ha frånträtt eventuella
förtroendeuppdrag i föreningen.
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Föreningens
organisation

Skogsbruksområde

§ 16 Föreningens organisation

17.1 Område

Föreningen är organiserad enligt följande:

Föreningens medlemsområde ska vara uppdelat
i skogsbruksområden, vilkas antal och geografiska
omfattning beslutas av styrelsen efter samråd med
förvaltningsrådet.

1. skogsbruksområden jämte av dessa valda
förtroenderåd
2. förvaltningsråd
3. stämma
4. styrelse och verkställande direktör
5. revisorer

§ 17 Skogsbruksområde

17.2 Ändamål
Skogsbruksområdet har till ändamål att verka för
hög och värdefull virkesproduktion med natur- och
kulturvårdshänsyn, stimulera till samverkan mellan
enskilda skogsägare, främja självverksamhet och ett aktivt
skogsbruk samt stärka och utveckla kontakterna med
medlemmarna i föreningen.
17.3 Förtroenderåd
För varje skogsbruksområde utses ett förtroenderåd vars
uppgift är att främja medlemmarnas ekonomiska och
näringspolitiska intressen. Mellan skogsbruksområdenas
stadgeenliga möten svarar förtroenderådet för
skogsbruksområdets kooperativa verksamhet.
Vidare ska förtroenderådet inför skogsbruksområdets
årsmöte avge rapport beträffande det gångna årets
verksamhet samt redovisa verksamhetsplan för
innevarande år.
Till ordförande och vice ordförande i förtroenderåd ska
utses röstberättigad medlem. Till övrig ledamot
i förtroenderåd får utses röstberättigad medlem eller
dennes fader, moder, make, maka, sambo, barn, barnbarn
eller syskon. Ledamot i förtroenderåd måste vara myndig.
17.4 Fullmäktig
Fullmäktig ska vara röstberättigad medlem.
Antalet fullmäktige ska vara 200 och de ska fördelas mellan
skogsbruksområdena i proportion till medlemsantalet vid
räkenskapsårets ingång i respektive skogsbruksområde.
Alla skogsbruksområden ska vara representerade vid
stämman.
17.5 Valberedning
Årsmötets val av ledamöter i skogsbruksområdets
förtroenderåd och val av fullmäktigeledamöter till
stämman ska förberedas av en särskild valberedning som
utses av årsmötet för tiden till och med nästa ordinarie
årsmöte.
17.6 Övrigt
Närmare bestämmelser om skogsbruksområdet utfärdas
av styrelsen.
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§ 18 Årsmöte
18.1 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte i skogsbruksområdet ska hållas senast
tre (3) månader efter räkenskapsårets utgång.
18.2 Extra möte i skogsbruksområdet
Extra möte i skogsbruksområdet ska hållas för behandling
av ärende i vilket styrelsen finner att uttalande från
skogsbruksområdet bör inhämtas. Förtroenderådet kan
dessutom besluta om extra möte i skogsbruksområdet.
18.3 Medlems demokratiska rättigheter
Vid skogsbruksområdets årsmöte eller extra möte är varje
medlem inom skogsbruksområdet röstberättigad och
har en röst, med undantag av medlem som sagt upp sitt
medlemskap eller uteslutits ur föreningen.
Medlem har rätt att vid årsmöte i det skogsbruksområde
vederbörande tillhör få ärende behandlat (motion).
Medlem som önskar få ärende behandlat ska anmäla
detta till skogsbruksområdets förtroenderåd senast en
(1) månad efter räkenskapsårets utgång. Årsmötet kan
sedan besluta att motionen ska hänskjutas till stämman.
Om motionären så begär hänskjuts motionen till stämman
oavsett beslut på årsmötet.
Medlem som inte är bosatt inom det skogsbruksområde
där dennes fastighet är belägen har rätt att, efter anmälan
till föreningen senast en (1) månad efter räkenskapsårets
utgång, istället utöva sina demokratiska rättigheter inom
annat skogsbruksområde.
Röstberättigad får vid skogsbruksområdets möte genom
skriftlig fullmakt låta sig företrädas av myndig person.
Ingen får med stöd av fullmakt företräda mer än en
medlem.

§ 20 Ärenden på årsmöte
i skogsbruksområdet
Vid årsmöte i skogsbruksområdet ska följande ärenden
behandlas:
1. val av ordförande vid årsmötet
2. val av sekreterare vid årsmötet
3. fastställande av röstlängd
4. val av två personer att jämte mötets ordförande justera
protokollet
5. fråga om mötet utlysts i behörig ordning
6. fastställande av föredragningslista
7. förtroenderådets rapport och frågan om
godkännande av det gångna årets verksamhet inom
skogsbruksområdet
8. presentation av skogsbruksområdets verksamhetsplan
9. beslut om antal ledamöter och val av ledamöter i
förtroenderådet
10. val av ordförande och vice ordförande i förtroenderådet
bland de enligt punkt 9 utsedda ledamöterna
11. val av, med beaktande av 20.2 nedan, fullmäktige och
lika många suppleanter
12. fastställande av i vilken ordning de suppleanter som
valts enligt punkt 11 ska inträda
13. val av lägst tre och högst fem ledamöter att ingå i
skogsbruksområdets valberedning, varav nyval av
minst en ledamot vid varje årsmöte
14. behandling av inkomna motioner och skrivelser
15. presentation av styrelsens redovisningshandlingar för
det senaste räkenskapsåret
16. övriga ärenden som mötet beslutar behandla

§ 19 Kallelse

20.1 Förtroenderåd

Kallelse till skogsbruksområdets årsmöte eller extra möte
ska ske skriftligen genom elektroniskt meddelande eller
fysiskt brev till skogsbruksområdets samtliga medlemmar
med undantag av sådana medlemmar som sagt upp sig
eller uteslutits. Kallelsen ska ske senast en (1) vecka före
mötet och det är respektive förtroenderåd som svarar för
kallelsen. Senast en (1) vecka före mötet ska dagordning,
underlag för beslutspunkter samt en kortfattad rapport
beträffande det gångna årets verksamhet i skogsbruksområdet skickas till skogsbruksområdets medlemmar.

Varje förtroenderåd ska ha lägst fem (5) och högst tolv
(12) ledamöter. För skogsbruksområden med mer än 1000
medlemmar kan dock ytterligare en (1) ledamot väljas för
varje vid årets ingång påbörjat 250-tal medlemmar över
1000, dock får antalet ledamöter aldrig överstiga femton
(15). Ledamöterna väljs för en mandattid av ett (1) år.
Mandattiden för ordförande och vice ordförande
i förtroenderådet ska vara ett (1) år.
20.2 Fullmäktige
För varje skogsbruksområde fastställs enligt punkt 17.4
ovan det antal fullmäktige som ska väljas vid årsmötet.
Lika många suppleanter som fullmäktige ska väljas.
Ordföranden i respektive förtroenderåd ska väljas som
fullmäktig. Mandattiden för fullmäktige ska vara ett (1) år
och omfattar tiden från och med den ordinarie stämma
som äger rum under det år då valen gjordes fram till den
därefter följande ordinarie stämman.
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Förvaltningsråd
§ 21 Förvaltningsrådets uppgifter
Förvaltningsrådet är ett rådgivande organ till styrelsen
och stämman. Förvaltningsrådet ska bidra till att
föreningens strategiska mål och beslut är förankrade hos
medlemmarna. Denna uppgift utövar förvaltningsrådet
genom att
1. lämna yttrande i ärenden som ska förekomma på
stämman;
2. lämna yttrande i frågor som hänskjutits till
förvaltningsrådet av styrelsen eller stämman;
3. förbereda stämmans val av ledamöter i valberedningen
och ersättning till dessa ledamöter;
4. vara rådgivande och lämna förslag till styrelsen eller
stämman i andra frågor; samt
5. utgöra forum för behandling av näringspolitiska frågor.
Förvaltningsrådet ska fastställa en arbetsordning för
sin verksamhet.

§ 22 Förvaltningsrådets
sammansättning
Förvaltningsrådet består av ordförandena i föreningens
skogsbruksområden med respektive vice ordförande som
suppleant. Förvaltningsrådet utser inom sig ordförande
och vice ordförande.
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§ 23 Sammanträden
Ordföranden kallar förvaltningsrådet till sammanträde
vid behov samt då styrelsen eller minst en tredjedel
av förvaltningsrådets ledamöter skriftligen så begär.
Förvaltningsrådet ska ha minst två protokollförda
sammanträden varje år.
Vid förvaltningsrådets sammanträden är verkställande
direktören eller annan som denne sätter i sitt ställe
föredragande. Styrelsens ledamöter och revisorerna får
delta i överläggningarna och framställa förslag.
Förvaltningsrådet är beslutfört då minst halva antalet
ledamöter är närvarande.

Föreningsstämma

§ 28 Ärenden på
ordinarie föreningsstämma

§ 24 Fullmäktiges befogenheter

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:

De på skogsbruksområdenas årsmöten utsedda
fullmäktige sammanträder på stämma och utövar helt
stämmans befogenheter i enlighet med dessa stadgar
och vad som i övrigt föreskrivs i lagen om ekonomiska
föreningar angående föreningsstämma.

1. val av ordförande och vice ordförande vid stämman
2. anmälan om den sekreterare som utsetts av styrelsen
3. fastställande av röstlängd
4. val av två personer att justera protokollet

§ 25 Föreningsstämma

5. fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Ordinarie stämma ska hållas senast sex (6) månader efter
räkenskapsårets utgång på den ort inom föreningens
geografiska verksamhetsområde i Sverige som styrelsen
beslutar.

7. styrelsens redovisningshandlingar för det senaste
räkenskapsåret samt revisionsberättelsen

Extra stämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det
eller när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en
revisor eller minst en tiondel av samtliga fullmäktige.
Varje fullmäktig har en röst. Fullmäktig får ej rösta genom
ombud.
Styrelsens ledamöter och suppleanter, verkställande
direktören, samt revisorerna har rätt att deltaga i
stämmans överläggning och framställa förslag. Av
styrelsen inbjudna gäster har rätt att närvara vid stämman.
Stämman öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall
för denne av den som styrelsen utsett. Stämman är
beslutför då minst halva antalet fullmäktige är närvarande.

§ 26 Kallelse
Kallelse till stämma ska ske skriftligen genom elektroniskt
meddelande eller fysiskt brev till varje fullmäktig tidigast
sex (6) veckor före och senast två (2) veckor före ordinarie
eller extra stämma. Styrelsen ska samtidigt underrätta
revisorerna och förvaltningsrådets ledamöter om
stämman.

§ 27 Valberedning
Stämmans val och beslut enligt § 28 vad gäller punkterna
1, 4, 11, 13, 14 och 15 ska beredas av en valberedning
bestående av minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter,
varav nyval av minst en (1) ledamot ska ske varje
år. Valberedningens sammansättning ska spegla
medlemskåren och om möjligt hela medlemsområdet.
Mandattiden är ett (1) år. Valberedningen utser inom sig
ordförande.

6. fastställande av föredragningslista

8. beslut om fastställande av
a) resultat- och balansräkning
b) koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. bestämmande av ersättning till fullmäktige,
styrelsen, förvaltningsrådet, revisorer samt övriga
förtroendevalda i föreningen
12. bestämmande av ersättning till valberedningens
ledamöter enligt § 27
13. beslut om antal ledamöter i styrelsen och val av dessa
ledamöter
14. val av ordförande i styrelsen
15. beslut om antal revisorer jämte suppleanter och val av
dessa
16. beslut om antal ledamöter i valberedning och val av
dessa
17. ärenden som styrelsen, förvaltningsrådet, årsmöte i
skogsbruksområde eller medlem enligt 18.3 (motion)
hänskjutit till stämman
18. återrapportering av motioner och uttalanden från
föregående stämmor
19. övriga ärenden, som enligt lag må förekomma på
stämman
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Styrelse, VD m.m.

Revisorer

§ 29 Styrelse

§ 33 Val av revisorer

Styrelsen svarar för föreningens organisation och ska
förvalta föreningens angelägenheter i föreningens och
medlemmarnas intresse.

På ordinarie stämma utses lägst en (1) och högst
fyra (4) revisorer med lägst en (1) och högst fyra (4)
revisorssuppleanter.

29.1 Styrelsens sammansättning

Mandatperioden är ett (1) år. Minst en av revisorerna jämte
suppleant för denne ska vara auktoriserad revisor.

Styrelsen ska bestå av minst sju (7) och högst tio (10) av
stämman valda ledamöter, varav minst två tredjedelar
ska vara medlemmar i föreningen. Vid styrelsens
sammanträden är verkställande direktören, eller annan
som denne sätter i sitt ställe, föredragande.
29.2 Beslut
Styrelsen är beslutsför när av stämman valda
närvarande ledamöter överstiger hälften av hela antalet
styrelseledamöter.
29.3 Mandattid
Styrelseledamöter som utses av stämman väljs för en
mandattid av ett (1) år.
29.4 Ordförande och vice ordförande
Styrelsens ordförande utses av stämman i enlighet
med § 28 och väljs för en mandattid av ett (1) år.
Ordförandeskapet gäller till och med nästa ordinarie
stämma. Styrelsen utser inom sig vice ordförande bland
de av stämman valda ledamöterna.
29.5 Övrigt
Den som utsetts till ledamot i styrelsen ska anses ha
frånträtt övriga förtroendeuppdrag i föreningen.

§ 30 Verkställande direktör
För föreningen ska finnas en verkställande direktör som
utses av styrelsen.

§ 31 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem,
minst två (2) i förening, som styrelsen utser.

§ 32 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari–31
december.
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Förtroendemannarevisorernas uppgifter och ansvarsområden, utöver vad som följer av lag, regleras av en av
stämman fastställd instruktion.
Den som utsetts till revisor ska anses ha frånträtt övriga
förtroendeuppdrag i föreningen.

§ 34 Överlämnande
av revisionsberättelse
Revisorerna ska senast 65 dagar efter räkenskapsårets
utgång avlämna sin revisionsberättelse till styrelsen.

Övriga bestämmelser
§ 35 Meddelanden
Andra meddelanden i föreningsrättsliga angelägenheter
än kallelse till stämma ska bringas till medlemmarnas och
fullmäktiges kännedom antingen genom information på
föreningens hemsida eller i likande informationskanal,
i medlemstidningen eller skriftligen genom elektroniskt
meddelande eller fysiskt brev.

§ 36 Värdeöverföring
36.1 Utdelning på insatskapital samt efterlikvid
Uppkommen vinst i föreningens verksamhet ska, med
de begränsningar som följer av 12 kap. 3 och 4 §§ lagen
om ekonomiska föreningar och sedan utdelning på
förekommande förlagsinsatser enligt § 11 gjorts, enligt
stämmans beslut fonderas eller fördelas bland medlemmar
och avgångna medlemmar. Fördelningen till medlemmar
och avgångna medlemmar ska ske (i) genom utdelning
på sådana inbetalda insatser som medlemmen hade vid
räkenskapsårets utgång och/eller (ii) genom utdelning på
sådana insatser som tillgodoförts genom insatsemission
som medlemmen hade vid räkenskapsårets utgång
och/eller (iii) beräknas på grundval av värdet av de
skogsprodukter som medlemmarna levererat, och fått
inmätt, till föreningen under det senaste räkenskapsåret
eller de två senaste räkenskapsåren. Styrelsen har rätt
att besluta om tillämpningen. Överföring av efterlikvid
regleras i punkt 8.1 ovan.
36.2 Insatsemission

§ 38 Upplösning
Vid föreningens upplösning ska de behållna tillgångarna
fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens
trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna på
så sätt, att medlemmarna först får ut erlagda insatser
inklusive emitterat insatskapital och att återstoden
därefter fördelas dem emellan i förhållande till de likvider
för skogsprodukter som de uppburit under föreningens
tio (10) senaste räkenskapsår. Härvid har medlem, som
inträtt i föreningen enligt § 6, rätt att tillgodoräkna sig de
likvider som under angiven tid utgått till dem vilka såsom
medlemmar innehaft medlemmens andel i följd före denne.

§ 39 Pantsättning
Medlemmens inbetalda och genom insatsemission
tillgodoförda insatser utgör ständig pant för all föreningens
fordran mot medlemmen. Föreningen har rätt att, om
medlemmen inte betalar sin skuld, tillgodogöra sig
motsvarande belopp av insatserna då medlemmen avgår
eller på annan lag- eller stadgeenlig grund erhåller rätt att
få ut insatser.

§ 40 Tvist
Tvist mellan föreningen, å ena sidan, samt styrelsen,
styrelseledamot, styrelsesuppleant, likvidator, medlem
eller röstberättigad som är medlem eller innehavare
av förlagsandelsbevis, å andra sidan, ska upptas av
domstolen i den ort, där föreningens styrelse har sitt säte.

§ 41 Hänvisning till lagen
om ekonomiska föreningar
I övrigt ska i tillämpliga delar gälla vad som föreskrivs
i lagen om ekonomiska föreningar.

Beslut om insatsemission enligt 10 kap. 3 § lagen om
ekonomiska föreningar fattas av ordinarie stämma efter
förslag av styrelsen.
Enbart utdelningsbart fritt eget kapital får överföras
genom insatsemission. Till grund för fördelningen av
insatsemissionens belopp mellan medlemmarna ska ligga
medlemmarnas inbetalda och/eller genom insatsemission
tillgodoförda insatser.
36.3 Begränsning avseende värdeöverföring
Stämman får inte besluta om gottgörelse, vinstutdelning
eller överföring genom insatsemission med högre belopp
än styrelsen föreslagit eller godkänt.

§ 37
Priserna och eventuell annan gottgörelse för de skogsprodukter som levereras eller hembjuds till föreningen,
bestäms av styrelsen eller den som styrelsen har delegerat
denna rätt till. I fallet gottgörelse kan styrelsen även
hänskjuta frågan till stämman för beslut.
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