
                 
 
 
 
 
 

 
 

 
      §1 
Firma  Föreningens firma är Föreningen Sveriges Fäbodbrukare. 
 
      §2 
Ändamål Föreningen, vilken skall vara ideell, har till ändamål: 
   

att verka för att alla sysselsatta inom jordbruk med fäboddrift i Sverige skall få en 
skälig och fungerande försörjning. 

  
att fungera som kontakt- och remissorgan till myndigheter och övriga aktörer inom 
fäbodsverige. 
 
att fungera som kontakt-och samarbetsorgan för de lokala fäbodföreningarna. 
 
att bedriva med det ovannämnda förenlig eller sammanhängande verksamhet, samt i 
övrigt på alla sätt främja utvecklingen av fäbodnäringen i Sverige.  

 
      §3 
Säte  Styrelsen har sitt säte i Jämtland. 
 
      §4 
Verksamhets- Föreningens verksamhetsområde är Sverige. 
område 
 
      §5 
Medlemmar Medlemskap i föreningen är öppet för enskild person, organisation och företag som 

vill stödja  och verka för föreningens ändamål..  
 
      § 6. 
Medlemsavg. Medlem skall årligen erlägga den av ordinarie föreningsstämman fastställda 

medlemsavgiften. Faktura, visande medlemsavgiften som förfaller till betalning 
senast två (2) månader efter fakturadatum, skall under december månad före det nya 
medlemsåret sändas ut till medlemmen via e-mail eller post. Erlägges ej 
medlemsavgiften inom föreskriven tid skall medlemmen snarast påminnas om 
dröjsmålet och om trots detta betalning ej sker har medlemmen förlorat sina 
medlemsrättigheter tills ny årsavgift erlagts. Reglerna för rösträtt i §16 blir då 
gällande. Medlem skall snarast till föreningen anmäla ändrad adress.. 

 
      §7 
Utträde ur Uppsägning till utträde ur föreningen, vid annan tidpunkt än ordinarie  
föreningen  uppbörd, skall ske skriftligt i rekommenderat brev med mottagningsbevis ställt till 

föreningens styrelse. Medlem  avgår ur föreningen då uppsägningen delgivits 
föreningen. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej.  

STADGAR FÖR  
FÖRENINGEN SVERIGES FÄBODBRUKARE. 

 
Antagna 1:a gången vid föreningens extrastämma den 14 november 
2009 i Lillhärdal.  Antagna 2:a gången vid föreningens ordinarie 
stämma i Bollnäs den 17 april 2010 



      §8 
Uteslutning Styrelsen har rätt att, tidigast två veckor efter skriftligt meddelande, utesluta medlem 

som verkar i strid med föreningens ändamål och intressen eller agerar till skada för 
föreningen. Medlemmen äger rätt att, efter skriftlig ansökan, få uteslutningen prövad 
på nästa årsmöte. 

 
 
      §9 
Styrelse Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse på lägst sju (7) och högst elva 

(11) ledamöter. Styrelsen skall bestå av föreningens ordförande och vice ordförande 
jämte en representant från vardera lokal fäbodförening (f n 3) samt övriga ledamöter. 
Lokal fäbodförening har rätt att utse sin representant eller att avstå sin plats. För att 
godkännas som fäbodförening skall verksamheten enligt ändamålsparagrafen främja 
fäbodnäringen och ha pågått i minst ett år, stadgar skall vara antagna, bokslut 
omfattande minst ett år skall vara upprättat och reviderat. Årsstämma med 
ansvarsfrihet skall vara för handen. Endast en fäbodföreningsrepresentant per län 
eller landskap kan godkännas som ledamot i styrelsen. Ansökan om godkännande om 
inträde i FSF styrelse skall ha inkommit till föreningen senast två månader före FSF 
ordinarie föreningsstämma som har att fatta beslut i frågan. Beslut om inträde kan ej 
överklagas. 

 
Föreningens ordförande samt föreningens vice ordförande, vilka ej behöver vara 
djurhållare, utses av ordinarie föreningsstämma. Mandattiden är fram till och med 
nästa ordinarie föreningsstämma. 

 
Styrelsens övriga ledamöter väljes av ordinarie föreningsstämma. Mandatperioden är 
tiden tills dess ordinarie föreningsstämma hållits andra året efter valet. Första gången 
styrelseval sker skall hälften av ledamöterna väljas på två (2) år och resterande hälft 
på ett (1) år. Vid udda antal ledamöter skall hälften upphöjt till närmaste heltal väljas 
på två (2) år och resterande ledamöter på ett (1) år. 

 
Styrelseledamot skall vara medlem i föreningen. Den som enligt lag är 
ställföreträdare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som är 
ledamot i styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna, får vara 
styrelseledamot. Minst hälften av ledamöterna skall vara djurhållare. 

 
Styrelsen äger rätt att i styrelsearbetet adjungera resurs med speciell kompetens. 
Vederbörande, som ej har rösträtt, får deltaga och yttra sig i styrelsearbetet vid de 
punkter till vilka vederbörande kallats. 
 
Det åligger styrelsen att i omedelbar anslutning till ordinarie föreningsstämma hålla 
ett konstituerande sammanträde varvid skall utses: kassör, vilken kan vara extern, 
sekreterare, firmatecknare samt ett arbetsutskott bestående av föreningens ordförande 
samt två (2) ledamöter jämte en (1) suppleant. Arbetsutskottet, som skall behandla 
löpande ärenden samt förbereda styrelsens sammanträden, skall i sina beslut vara 
enhälligt. Om så ej kan ske skall ärendet hänskjutas till styrelsen. 
 
Föreningens ordförande eller vid dennes frånvaro vice ordföranden jämte minst 
hälften av övriga ledamöters närvaro krävs för att styrelsen skall vara beslutsmässig. 
Styrelsebeslut fattas med acklamation eller öppen omröstning samt med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Styrelsesammanträden 
skall hållas då behov föreligger. Styrelsens ordförande skall kalla till styrelsemöte 



när en ledamot begär det. Kallelse till styrelsesammanträde skall ske skriftligt eller 
via e-mail senast åtta (8) vardagar före sammanträdet och innehålla uppgift om 
förekommande ärenden. Kallelsen skall inom fyra (4) dagar efter utsändandet 
bekräftas mottagen. Om så ej sker skall ledamot ånyo kallas på annat sätt än ovan 
angivits. Ledamot är skyldig att snarast anmäla eventuellt förhinder till ordföranden. 
 
Vid styrelsesammanträden skall protokoll föras. Protokoll skall senast tre (3) veckor 
efter sammanträdet justeras av mötesordföranden och en styrelseledamot. Vidare 
skall en noggrann genomgång av föreningens ekonomi ske vid varje 
styrelsesammanträde. 
 
Vidare åligger styrelsen: 
• att för årsstämman framlägga verksamhetsplan och budget för kommande 

verksamhetsår. 
• att verkställa årsstämmans beslut. 
• att ordna bokföring och tillgångsförvaltning på ett betryggande sätt. 
• att hålla ett aktuellt medlemsregister. 
• att i övrigt noga förbereda de ärenden som föreningen har att behandla. 

 
 
      §10 
Firmateck- Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser. 
ning 
  
      §11 
Räkenskaps- Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 
år   
 
      §12 
Årsredo- Styrelsen skall upprätta redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret 
visning omfattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning.  

Årsberättelse, räkenskaper med verifikationer, kopia på verksamhetsårets protokoll 
samt medlemsmatrikel m.m. skall lämnas till revisorerna senast fyra (4)veckor före 
ordinarie årsmöte. 

 
      §13 
Revisorer För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens 

förvaltning i övrigt väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden t.o.m. nästa 
ordinarie föreningsstämma två (2) revisorer och en (1) suppleant. 

 
      §14 
Revision Revisorerna skall lämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före 
  ordinarie föreningsstämma. 
 
      § 15. 
Valberedning Valberedningen, vars ledamöter väl ska täcka föreningens geografiska 

verksamhetsområde, skall väljas av årsmötet och bestå av fem (5) ordinarie 
ledamöter valda på fem år, jämte en suppleant vald på ett (1) år. Den ledamot som 
suttit längst i valberedningen blir automatiskt följande års sammankallande och skall 
därefter lämna sitt uppdrag i beredningen. En (1) ordinarie ledamot samt en 
suppleant nyväljs varje år av föreningsstämman.  

      §16 



Årsmöte Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid 
förenings stämman, som är föreningens högsta beslutande organ.  
Vid föreningsstämman har varje medlem en röst under förutsättning att 
medlemsavgiften erlagts senast två (2) månader före föreningsstämman. Har avgift 
erlagts senare än två (2) månader före stämman äger dock medlemmen yttranderätt 
vid föreningsstämman. Övriga intresserade har rätt att närvara vid årsmötet. 

 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen senast under april månad. 
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner det erfoderligt eller när det 
för uppgivet ändamål begärs av en revisor eller minst en femtedel (1/5) av samtliga 
röstberättigade. 

 
En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller av 
den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig, 
dagtecknad och bevittnad fullmakt. Fullmakten skall vara anmäld till styrelsen senast 
24 timmar före stämmans öppnande och överlämnad till styrelsen senast femton (15) 
minuter före stämmans öppnande. Fullmakt gäller högst en (1) månad från 
utfärdandet. Befullmäktigad får endast företräda en annan röstberättigad medlem. 

 
Styrelsen skall genast underrätta revisorerna om att kallelse till föreningsstämma 
utgått. 
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till medlemmarna skall ske 
skriftligen genom styrelsens försorg.  
Kallelsen till föreningsstämma skall ske senast en (1) månad före ordinarie stämma 
och senast två (2) veckor före extrastämma. 

 
Motion från medlem skall för att behandlas av ordinarie föreningsstämma ha 
inkommit till styrelsen senast tre (3) veckor före stämman. 
Beslut vid stämman skall tas med acklamation eller öppen omröstning utom vid 
personval enligt §17 pkt14 t.o.m.16 då sluten omröstning skall ske om sådan yrkas. 
Vid omröstning bestämmes utgången, utom i de frågor som berörs i §18 och §19, 
med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger mötesordförande utslagsröst utom vid 
slutna val då lotten skall avgöra. 
Beslut i fråga som inte varit upptagen på föreningsmötets föredragningslista kan ej 
ske. Stämma är beslutsmässig med de antal röstberättigade medlemmar som är 
närvarande. 

 
      §17 
Ärenden på Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: 
ordinarie  1. Val av ordföranden och vice ordförande för stämman. 
förenings-  2. Anmälan  av protokollsförare. 
stämma  3. Godkännande av dagordningen 
   4. Fastställande av röstlängd 
   5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 
   6. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning. 
   7. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret. 
   8. Revisorernas berättelse. 
   9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 
   10. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt 
      den fastställda balansräkningen. 
   11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.    
   12. Bestämmande av eventuella ersättningar till dem som erhållit   



         förtroendeuppdrag enligt föreningsstämmans beslut. 
   13. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen enligt §9. 
   14. Val av ordförande och vice ordförande i enlighet med §9. 

15. Val av föreningens övriga styrelseledamöter i enlighet med § 9. 
   16. Val av revisorer och revisorsuppleant i enlighet med § 13. 
   17. Val av valberedning enligt §15. 
   18. Beslut om medlemsavgift.  
   19. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till föreningsstämman. 
   20. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. 
   21. Inkomna motioner. 
   22. Övriga ärenden som föreningsstämman beslutar uppta till behandling. 
   23. Avslutning 
 
      §18 
Stadge- Beslut om ändring av dessa stadgar skall beslutas på två (2) på varandra  
ändring  följande föreningsstämmor, varav en kan vara extrastämma. Minst två månader skall 

förflyta mellan stämmorna. Beslutet skall biträdas av tvåtredjedels (2/3) majoritet av 
de röstande på vardera stämman. Det huvudsakliga innehållet i föreslagen 
stadgeändring skall bifogas kallelsen till föreningsstämman. 

 
      §19 
Föreningens Beslut om att föreningen skall träda i likvidation fattas av  
upplösning  föreningsstämma med två tredjedels (2/3) majoritet av de röstande eller av två på 

varandra följande föreningsstämmor med enkel majoritet av de röstande på vardera 
stämman. Minst tre veckor skall förflyta mellan stämmorna. I kallelsen till de 
föreningsstämmor som nu sagts skall anges förslaget om likvidation och grunden för 
detta och, vid två stämmobeslut, i kallelsen till andra stämman även den första 
stämmans beslut.  
Vid de föreningsstämmor som nämnts i föregående stycke skall även beslutas om 
användningen av föreningens behållna tillgångar. Sådant beslut fattas med samma 
majoritet av de röstande som gäller för likvidationsbesluten och skall vid två 
stämmobeslut även förstastämmans beslut anges i kallelsen till andra stämman. 

 


