2018-04-20

STADGAR
Förslag till stadgar att framlägga på föreningsstämman på Tosterups slott, Ystad 2018-06-20
Firma
§1
Föreningens firma är Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek för.
Namnet förkortas SSFO
Ändamål
§2
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva
försöks- och allmän upplysningsverksamhet med avseende på odling och avsättning av såväl
oljeväxtfrö som utsädes- och frövaror till andra ändamål.
Föreningen skall medverka vid träffande av avtal mellan odlare och köpare avseende odlingsvillkor
och leveransvillkor vad gäller såväl oljeväxtfrö som fröråvaror till utsäde och andra ändamål inom
föreningens verksamhetsområde.
Föreningens verksamhetsområde utgörs av Skåne, Blekinge och Halland.
Styrelsens säte
§3
Föreningens styrelse har sitt säte i Alnarp.
Medlemskap
§4
Till medlem antas fysisk eller juridisk person som odlar frö- eller oljeväxter inom föreningens
verksamhetsområde och skäligen kan antas komma att främja föreningens verksamhet. I särskilda
fall kan även annan person, som visat speciellt intresse för föreningens verksamhet och ändamål,
inväljas.
Medlem i SSFO benämns primärmedlem och registreras i föreningens medlemsregister. SSFO
skall ingå som organisationsmedlem i Sveriges Frö och Oljeväxtodlare Ek. För. Namnet förkortas
SFO.
Insats
§5
Insats lyder på 10 kronor.
Insats återbetalas ej vid utträde eller uteslutning ur föreningen.
Insatsbetalning
§6
Styrelsen bestämmer när och på vad sätt insats skall betalas.
Årsavgift
§7
Primärmedlem erlägger årligen till SFO medlems och serviceavgift.
Avgifternas storlek beslutas vid SFOs stämma.
För primärmedlem består avgifterna av:
A) dels en fast medlemsavgift avgift om högst 500 kronor.
B) dels en fast serviceavgift om högst 1000 kr
C) dels en rörlig serviceavgift om högst 4 öre per kg avräknad oljefrövara
D) dels en rörlig serviceavgift om högst 2% av aktuell frölikvid
I avgifterna ovan ingår avgift till SSFO i angivna maximiuttag. Storleken på SSFOs andel av
avgifterna beslutas vid SFOs stämma.
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Annan medlem
Annan medlem erlägger den årsavgift, på det sätt som styrelsen bestämmer.
Övrigt
Stämman kan besluta, att årsavgift dessutom skall uttas i annan ordning.
Uppsägning
§8
Uppsägning till utträde ur föreningen skall vara skriftlig via brev eller e-brev.
Medlem som inte senast den 30 november under verksamhetsåret betalat sin medlemsavgift har
därigenom passivt sagt upp sitt medlemskap.
Uteslutning
§9
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar
dess intressen eller ändamål får, om han inte rättar sig efter skriftlig varning från styrelsen,
uteslutas av denna. Uteslutning verkställs tidigast en månad efter meddelande om uteslutning.
Utesluten medlem har rätt att hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma genom
anmälan till styrelsen. Anmälan ska vara styrelsen tillhanda inom 1 månad från det meddelande
om uteslutningen avsänts till medlemmen. Efter stämmobeslut om uteslutning verkställs
utteslutningen omedelbart.
Avgång
§ 10
Medlem som under året sagt upp medlemskapet enligt §8 skall inför kommande verksamhets- och
räkenskapsår föras ut ur medlemsregistret.
Medlem som sagt upp medlemskapet äger rätt delta vid avgångsårets stämma.
Utbetalning av vinstmedel
§ 11
Medlem som sagt upp medlemskap eller uteslutits äger ej rätt att erhålla andelar av föreningens
samlade vinstmedel.
Förlust av rösträtt
§ 12
Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast rätten att delta i överläggningar
och beslut om föreningens angelägenheter.
Styrelse
§ 13
Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse om lägst 5 och högst 9 ledamöter. Ledamöter
väljes på föreningsstämma för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits andra året efter
valet. Mandattiderna skall dock bestämmas så att halva antalet ledamöter avgår varje år.
Till ledamot kan väljas röstberättigad medlem, dennes make/maka, sambo, son eller dotter,
firmatecknare för medlem som är juridisk person samt person som är anställd i ansvarsställning
hos medlem.
Firmateckning
§ 14
Föreningens firma tecknas utöver av styrelsen av den eller dem styrelsen utser.
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Räkenskapsår
§ 15
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.
Årsredovisning
§ 16
Styrelsen skall senast den 1 april lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.
Fast egendom
§ 17
Styrelsen får överlåta och med inteckning belasta föreningens fasta egendom och tomträtt.
Revisorer
§ 18
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas 2 revisorer, varav 1 bör vara auktoriserad, jämte
suppleanter för dessa, intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under räkenskapsåret efter
valet.
Revisorerna skall lämna sin revisionsberättelse senast den 1 maj.
Föreningsstämma
§ 19
Ordinarie föreningsstämma hålles årligen senast under juni månad, på plats och tid inom
föreningens verksamhetsområde som styrelse bestämmer.
Extra föreningsstämma hålls om styrelsen finner sådan erforderlig, eller då det för uppgivet
ärendes behandling skriftligen begärts av revisorerna eller av minst 1/10 av samtliga
röstberättigade medlemmar.
Kallelse
Kallelse till föreningsstämma sker med brev eller e-brev till medlemmarna. Kallelseåtgärden skall
vara vidtagen tidigast sex veckor och senast två veckor före såväl ordinarie som extra stämma. Då
kallelse utgått till föreningsstämma, skall styrelsen genom brev eller e-brev underrätta revisorerna
om stämman.
Rösträtt
Varje medlem äger en röst.
Styrelseledamöterna och revisorerna äger delta i föreningsstämmans överläggningar och
framställda förslag.
Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande. Vid ordförandes förhinder av vice ordförande
eller annan person som styrelsen utser.
Stämmoärenden
§ 20
1. val av ordförande och vice ordförande för stämman
2. anmälan av styrelsens val av protokollförare
3. godkännande av föredragningslistan
4. fastställande av röstlängd
5. val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
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6. fråga om stämman utlysts i behörig ordning
7. styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
8. revisorernas berättelse
9. fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning
10. fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
11. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

12. information om de vid SFOs stämma beslutade medlems- och serviceavgifterna samt de
rörliga serviceavgifterna avseende frö och oljeväxter
13. bestämmande av ersättning till fullmäktige, styrelseledamöter, valberedningens
ledamöter och revisorer
14. bestämmande av antal styrelseledamöter
15. val av styrelseledamöter
16. val av revisorer jämte suppleanter
17. fråga om valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits och val av
ledamöter till valberedning.
18. val av fullmäktige jämte suppleanter till Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ekonomisk
förenings, (SFO), stämma enligt SFO:s stadgar
19. ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
20. övriga ärenden som stämman beslutar behandla
21. stämmans avslutande

Vid extra stämma får andra ärenden ej bli föremål för beslut än dem som angivits i kallelsen.
Motionstid
§ 21
Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till
styrelsen senast en månad före stämman.
För stämmans prövning av uteslutningsbeslut gäller dock bestämmelsen i §9 andra stycket.
Vinstdisposition
§ 22
Uppkommen vinst av föreningens verksamhet skall, med de begränsningar som framgår av 9 kap.
3§ föreningslagen, enligt föreningsstämmans beslut fonderas eller fördelas mellan medlemmarna
på det sätt som föreningsstämman beslutar. Stämmobeslut om utdelning till medlemmar får dock ej
överstiga den av styrelsen föreslagna utdelningen.
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Styrelsens konstituering
§23
Styrelsen skall snarast, dock senast en månad, efter årsmötet hålla ett konstituerande
styrelsemöte. Vid konstitueringen väljes och beslutas om:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassaförvaltare
Till sekreterare och kassaförvaltare kan personer utom styrelsen utses
Beslut om praxis för firmateckning
Beslut om attestordning
Dessutom bör arvodespraxis för styrelsen fastställas
Stadgeändring
§ 24
Dessa stadgar får endast ändras genom beslut med 2/3 majoritet vid ordinarie föreningsstämma
eller genom enkelt majoritetsbeslut vid två på varandra följande stämmor, varav den ena skall vara
ordinarie årsstämma.
Extrastämma får tidigast hållas en månad efter ordinarie stämma.
Inför stadgeändring skall medlem kallas till stämman genom personlig kallelse med information om
de föreslagna stadgeändringarna.
Vid stadgeändring skall hänsyn tas till att de nya stadgarna skall vara i förenliga med SFOs
stadgar.
Upplösning
§ 25
Förslag om föreningens upplösning skall föregås av information till medlemmarna på sätt som
säkerställer att alla medlemar kan ta del av förslaget
Beslut om upplösning kan fattas vid föreningsstämma med enhälligt beslut av de vid stämman
närvarande röstberättigade medlemmarna, eller vid två på varandra följande stämmor med enkel
majoritet i enlighet med §24
Vid föreningens upplösning skall tillgångarna fördelas på något av följande sätt enligt beslut på
stämman:
a. tillgångarna överlåts i sin helhet till SFO
b. del av tillgångarna överlåts till Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning, dock högst 60%.
Resterande del av tillgångar överlåts till SFO.
I båda fallen skall överlåtelsen villkoras med krav på att avkastningen skall användas till
utvecklingen av frö- och oljeväxtodlingen inom SSFOs nuvarande verksamhetsområde.
Skiljemän
§ 26
Tvist mellan föreningen å ena samt styrelsen, ledamot av denna, medlem eller röstberättigad som
icke är medlem å andra sidan, avgöres enligt lagen om skiljemän.
Övrigt
§ 27
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.
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