Stadgar för Potatisodlarna 838201-4473
Antagna vid föreningsstämma 2021-02-04 och föreningsstämma 2022-02-02
§ 1 Firma
Föreningens firma är Potatisodlarna.
§ 2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att
- främja odlingen av kvalitetspotatis
- främja sammanhållningen mellan potatisodlare
- företräda medlemmarna i frågor som rör odling och marknadsföring av potatis.
- i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen som potatisodlare
- samarbeta med andra aktörer och myndigheter.
§ 3 Verksamhetsområde
Föreningens verksamhetsområde utgöres av Sverige.
§ 4 Säte
Föreningen har sitt säte i Sverige.
§ 5 Medlemskap
Till medlem äger styrelsen anta en var enskild person eller företag inom föreningens
verksamhetsområde, som för avsalu odlar potatis och en var annan, som önskar medverka till
fullföljandet av föreningens ändamål.
§ 6 Årsavgift
Medlem är skyldig att erlägga årsavgift. Dennas storlek bestäms på förslag av styrelsen på
ordinarie föreningsstämma. Årsavgiften uppdelas i en medlemsavgift samt grundavgift och
serviceavgift för varje hektar som medlemmen under året använder för odling av matpotatis.
§ 7 Utträde
Anmälan om utträde skall göras skriftligen.
Utträdet sker vid utgången av det räkenskapsår som avslutas närmast efter den dag då
medlemmens utträdesansökan kom föreningen tillhanda.
§ 8 Uteslutning
Medlem, som inte iakttar sina förpliktelser mot föreningen eller som handlar i uppenbar strid med
föreningens ändamål, får av styrelsen, med omedelbar verkan, uteslutas ur föreningen.
§9
Medlem som utträtt eller uteslutits, äger inte återfå någon del av föreningens tillgångar.
§ 10 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålles årligen före den 1 juli på ort som bestämmes av styrelsen.
Extra föreningsstämma hålles då styrelsen finner sådana behövas eller då revisorerna eller minst
en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar därom gjort skriftlig framställning hos
styrelsen med uppgift om det eller de ärenden som önskas bli föremål för behandling på
stämman.
Kallelse till föreningsstämma och extra föreningsstämma skall ske på sätt som styrelsen finner
lämpligast. Kallelseåtgärd skall vara vidtagen senast två veckor före och tidigast fyra veckor före
den dag då föreningsstämma respektive extra föreningsstämma skall hållas.
Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den som styrelsen därtill utser, varefter
stämman utser ordförande att leda dagens förhandlingar.
Protokoll föres vid föreningsstämma. Det skall justeras av ordföranden vid stämman och två av
stämman utsedda justeringsmän.
Vid föreningsstämma är varje medlem, som inte anmält sitt utträde eller uteslutits, röstberättigad
och har en röst. Röstberättigad medlem får, genom fullmakt, företrädas av annan medlem.
Fullmakt skall innehålla uppgift om ombudets namn. Ingen får på grund av fullmakt företräda mer
än en medlem.
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna
rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid personval anses den
vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning.
§ 11 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma
1. Val av ordförande vid stämman
2. Fastställande av röstlängd
3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare att föra protokoll vid stämman.
4. Val av två justeringsmän
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
6. Föredragande av årsredovisning
7. Föredragande av revisionsberättelse
8. Fråga om fastställande av årsredovisningens balans- och resultaträkning
9. Fråga om disposition av årets vinst eller förlust
10. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
11. Beslut om ersättning till styrelseledamöter, revisorer och ombud
12. Fastställande av antal styrelseledamöter.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av ordförande i styrelsen
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
16. Val av valberedning för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma, samt utse
sammankallande.
17. Beslut om årsavgift för det löpande året

18. Ärenden som skriftligen framställts av styrelse eller medlem senast en månad före
föreningsstämma och vilka angivits i kallelsen till stämman
19. Frågor, övrig information och förslag från styrelse eller medlem
Vid föreningsstämma och extra föreningsstämma får andra ärenden inte föranleda beslut än
de som angivits i kallelsen
§ 12 Styrelse
Föreningens angelägenheter förvaltas av styrelse, bestående av minst sju och högst elva
ledamöter. Ledamöter väljs på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess att ordinarie
föreningsstämma hållits två år därefter. Mandattiden skall bestämmas så att halva antalet
styrelseledamöter avgår varje år, vid brutet tal närmast därunder varande tal.
Till styrelseledamot får väljas endast medlem av föreningen.
Styrelsen är beslutför, då hälften av hela antalet styrelseledamöter är tillstädes. Såsom
styrelsens beslut gäller den mening, varom mer än hälften av de närvarande är ense eller vid
lika röstetal den mening som biträds av ordföranden, dock att vid personval avgörandet sker
genom lottning.
Vid sammanträde med styrelsen skall föras protokoll. Det justeras av styrelsens ordförande.
Styrelsen äger inom sig utse arbetsutskott.
§ 13 Revisorer
Revisorerna skall vara två med en suppleant. De väljs på ordinarie föreningsstämma för tiden
intill dess nästa ordinarie föreningsstämma avhållits.
§ 14 Valberedning
Valberedare skall vara tre varav en är sammankallande. Dessutom kan utses en suppleant.
De väljs på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma
avhållits. Valberedningen skall samråda med styrelsen avseende personval inför
föreningsstämma.
§ 15 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden 1/1-31/12.
§ 16 Revision
Räkenskaperna och styrelsens årsredovisning skall föreläggas revisorerna senast den 1
mars.
Revisorerna skall avsluta sin granskning senast den 15 mars.
§ 17 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.

§ 18 Stadgeändring
Beslut att ändra dessa stadgar fattas av föreningsstämma. Beslutet är giltigt, om det har
fattats på två på varandra följande stämmor och på den senaste stämman biträtts av minst
två tredjedelar av de röstande.
§ 19 Upplösning
Vid föreningens upplösning förfares med dess behållna tillgångar efter vad som beslutas på
den föreningsstämma som sist hålles om upplösningen.
§ 20 Tvist
Tvist, mellan föreningen, å ens samt styrelseledamot av denna, likvidator, medlem eller
röstberättigad som ej är medlem, å andra sidan, skall avgöras av svensk domstol i de fall
parterna ej enas om avgörande enligt lagen om skiljemän.

