Stadgar för Föreningen Svensk Fjäderfäskötsel
Antagna för första gången vid extrastämma den 8 april 2014 i Jönköping.
Antagna för andra gången vid ordinarie föreningsstämma den 22 maj 2014 i Skövde.

1§
Föreningens namn (firma) är Föreningen Svensk Fjäderfäskötsel.

2§
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse och utveckling av företagen
inom den svenska äggnäringen genom att själv eller genom annan
•
•
•
•

verka för information och upplysning samt utbildning och rådgivning till främjande av
en ändamålsenlig utveckling inom näringen och för dess produkter,
företräda näringen inför myndigheter, organisationer och intressegrupper i frågor av
för näringen gemensamt intresse,
insamla och bearbeta data och uppgifter angående näringens utveckling och
förhållanden i Sverige och internationellt,
föreslå och främja försök, forskning och utveckling inom näringen samt provning och
kontroll av produktionsmedel och produkter.

3§
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

4§
Till medlem antas fysisk eller juridisk person som bedriver kommersiell verksamhet inom
svensk äggnäring.
Intressemedlem kan upptas som medlem efter styrelsebeslut.
Vid uppsägning upphör medlemskapet den dag skriftlig uppsägning kommit föreningen
tillhanda.
Vid utebliven betalning av medlemsavgift- och serviceavgift och efter skriftlig påminnelse,
upphör medlemskapet två veckor innan ordinarie årsstämma.

5§
Till hedersmedlem kan föreningsstämman på förslag av styrelsen kalla person som gjort sig
särskilt förtjänt av sådan utmärkelse.
För längre tids särskilt förtjänstfull insats för föreningen eller för något av dess ändamål kan
föreningen utdela förtjänstmedalj att bäras i gult band med vita kanter.
Närmare föreskrifter för dessa utmärkelser fastställs av styrelsen.
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6§
Medlem skall betala en årlig medlemsavgift och serviceavgift per medlem som beslutas av
ordinarie föreningsstämma för nästkommande kalenderår. Stämman kan besluta att den
fastställda avgiften även skall inkludera avgift för av föreningen utgiven tidskrift.
Hedersmedlem är fri från avgift till föreningen.

7§
Medlem som inte fullgör sina stadgeenliga skyldigheter mot föreningen eller skadar eller
motarbetar föreningens intressen eller ändamål och inte rättar sig efter av styrelsen gjord
erinran kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

8§
Föreningens styrelse utgörs av lägst 7 och högst 13 ledamöter.
Föreningens styrelseledamöter utses av föreningsstämman. Mandattiden för ledamöter är två
år, dock skall mandattiden bestämmas så, att den för halva antalet ledamöter utgår varje år.
Föreningsstämman utser styrelsens ordförande som tillika är föreningens ordförande. Inom
sig utser styrelsen vice ordförande och inom eller utom sig sekreterare och kassör.
Föreningsstyrelsen skall också utgöra styrelsen i serviceaktiebolaget SFS-Svenska Ägg
Service AB.

9§
Styrelsesammanträden skall hållas minst tre gånger per år. Utöver detta skall styrelsesammanträde hållas då ordföranden anser att det behövs eller då lägst tre ledamöter begär det.
Styrelsen är beslutför om minst hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott om minst tre ledamöter. Arbetsutskottet handhar
enligt styrelsens instruktion de angelägenheter som bestäms av styrelsen.
Vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträden skall föras protokoll som justeras av
ordföranden jämte en utsedd ledamot. Protokoll från arbetsutskott och råd skall anmälas i
styrelsen.
Det åligger styrelsen att svara för en i alla hänseenden ändamålsenlig organisation av
föreningens arbete och förvaltning, allt inom ramen för gällande lag, stadgar, avtal och av
föreningsstämman fattade beslut.

10 §
Föreningens firma tecknas på det sätt som styrelsen bestämmer.
11 §
Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.
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12 §
Styrelsen skall senast den 31 mars lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

13 §
För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning
skall på ordinarie föreningsstämma årligen väljas tre revisorer jämte två suppleanter för tiden
från en ordinarie föreningsstämma t o m nästa ordinarie föreningsstämma. En av revisorerna
samt dennes suppleant skall vara auktoriserad eller godkänd revisor, varmed jämställs
auktoriserat eller godkänt revisionsbolag. Revisorerna skall senast den 30 april avlämna sin
revisionsberättelse.

14 §
För att inom ramen för föreningens totala verksamhet och ändamål tillvarata och bevaka
särskilda branschintressen skall styrelsen besluta om inrättande av ett råd vardera för
producenter, packerier, kläckerier/unghönsuppfödare och foderföretag. Rådens uppgift är att
bevaka särintressen och bereda frågor till styrelsen.

15 §
Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen
anmälas till styrelsen senast en månad före stämman. Styrelsen kan dock besluta att även
senare inkommen motion kan tas upp till behandling.

16 §
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före juni månads utgång på tid och plats som
bestäms av styrelsen. Extra föreningsstämma hålls då styrelsen anser det behövs eller då det
för uppgivet ärendes behandling skriftligen begäres av två revisorer eller av minst 10 % av
medlemmarna. Vid extra föreningsstämma får endast sådana frågor behandlas som upptas i
kallelsen.
Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid
föreningsstämma, varje medlem har en röst.
Föreningsstämma öppnas av föreningens ordförande och vid förfall för honom av den som
styrelsen utsett.
Styrelsens ledamöter, revisorerna och suppleanterna för de nämnda samt föreningsanställd i
ansvarsställning har rätt att delta i stämmans överläggningar och framställa förslag. Annan
person har efter stämmans medgivande rätt att närvara och efter särskilt medgivande rätt att
yttra sig.
Omröstning sker öppet, vid val sker dock sluten omröstning om någon röstberättigad begär
det.
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Vid lika röstetal avgörs val genom lottning men i övriga frågor gäller den mening som biträds
av ordföranden.
Kallelse till föreningsstämman skall utfärdas senast tre veckor före stämman. Kallelsen skall
skriftligen ske till varje medlem och skall även kungöras i av föreningen utgiven tidskrift eller
på annat sätt som styrelsen bestämmer.

17 §
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Val av stämmoordförande
Anmälan av styrelsens val av protokollförare
Fastställande av röstlängd
Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
Revisorernas berättelse
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
Bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar skall väljas till
uppdrag inom föreningen
Val av antalet ledamöter
Val av ledamöter till föreningens styrelse
Val av ordförande för styrelsen tillika föreningen
Val av revisorer jämte suppleanter
Beslut om avgifter för nästkommande år
Val av ombud till bolagsstämman i SFS-Svenska Ägg Service AB
Beslut angående valberedning
Beslut om instruktion till valberedningen
Ärenden som hänskjutits till stämman av styrelsen, eller av medlem enligt 15 §
Eventuellt övriga ärenden som stämman beslutar uppta

18 §
Beslut om ändring av föreningens stadgar eller om föreningens upplösning skall för att bli
giltigt fattas av två på varandra följande stämmor, dock med minst en månads mellanrum,
därav skall minst en föreningsstämma vara ordinarie. I fråga om föreningens upplösning
erfordras där jämte att beslutet vid båda tillfällena biträtts av minst två tredjedelar av de
angivna rösterna.

19 §
Stämman skall utse en valberedning om 3-5 ledamöter, varav en sammankallande som tillika
är valberedningens ordförande. Till valberedningsarbete skall följa en av stämman beslutad
instruktion.
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