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Föreningen bildad 2004.

Stadgehistorik redovisas sist i dokumentet.
20 stadgepunkter Sida 1 (5)

(Utförande 2018-04-28)

STADGAR
Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk

§ 1 Föreningens firma
Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, ideell förening. Föreningens namn
förkortas FSF.

§ 2 Ändamål och syften
Föreningens huvudsakliga ändamål är att:
• vara en samlande organisation för alla som har intresse av att bevara, främja och

utveckla fäbodkultur och utmarksbruk
• vara den svenska fäbodrörelsens samlande röst
• agera i de frågor som omfattar föreningens ändamål och syften utifrån att den är

partipolitiskt och religiöst obunden
Föreningens syfte är att:
• verka för att bevara, utveckla och främja fäbodbrukarnas, fäbodägarnas,

fäbodarnas, fäbodkulturens och utmarksbrukets innehåll och möjligheter
• verka för näringsverksamhet genom såväl företagande som självförsörjning
• verka för att bevara, främja och utveckla kulturhistoria, byggnadskultur, natur- och

kulturmiljövärden, levande kulturarv, biologiskt kulturarv och immateriellt
kulturarv, samt förvaltningen av traditionell kunskap

• verka för att stödja och utveckla fäbodbrukarnas och utmarksbrukarnas
resursrättigheter, roller och möjligheter utifrån hävd, sedvana, lagstiftning och
internationella konventioner

• verka för att hävda och utveckla fäbodkulturens och fäbodbrukarnas roller och
möjligheter med utgångspunkt i konventionen om biologisk mångfald, CBD (*)

§ 3 Föreningens säte och verksamhetsområde
Föreningen har sitt säte i Jämtlands län, Föreningens verksamhetsområde är både
nationellt och internationellt.

§ 4 Medlemskap och medlemsavgift
Medlemskap är öppet för enskild person och företagare, lokal och regional
fäbodförening samt företag, föreningar och organisationer som vill verka enligt
föreningens ändamål och syften. Samtliga förtroendevalda ska vara medlemmar i
föreningen. Medlem ska årligen och senast sista februari betala den medlemsavgift
som tidigare fastställts av föreningsstämma.
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§ 5 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen mellan föreningsstämmorna. Styrelsen bevakar
löpande föreningens intressen. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar eller utser den
som företräder föreningen i olika sammanhang mellan föreningsstämmorna.
Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, genomföra styrelsemöten och
dokumentera arbetet i protokoll, sköta föreningens ekonomiska angelägenheter och
föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste
räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det aktuellt eller när minst tre (3)
ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och minst
hälften av röstberättigade styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.

§ 6 Verksamhet och räkenskaper
Verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens samlade årsredovisning
ska överlämnas till föreningens revisorer i god tid före ordinarie årsstämma.

§ 7 Styrelsen sammansättning
Styrelsen består av en (1) ordförande, samt fem till åtta (5-8) ordinarie ledamöter. I
styrelsen ska djurhållare och aktiva fäbodbrukare finnas representerade. Styrelsens
sammansättning ska spegla medlemmarnas verksamheter och geografiska
verksamhetsområde. Samtliga ledamöter ska väljas på två (2) år och växelvis för
kontinuitet i styrelsen. Årsstämman utser ordförande för ett (1) år. Styrelsen ska efter
årsstämman konstituera sig och utse firmatecknare. Styrelsen kan inom sig utse
arbetsutskott bestående av ordförande och två till tre (2-3) ledamöter. Styrelsen kan
adjungera och utse arbetsgrupper utifrån de uppgifter som föreningen har att
genomföra.

§ 8 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska granskas av två (2) valda revisorer. Revisorerna ska inför
ordinarie föreningsstämma avge sin revisionsberättelse. Revisorer väljs på två (2) år
och växelvis för kontinuitet. En revisors ersättare väljs på ett (1) år.

§ 9 Valberedning
Valberedning väljs av årsmötet och ska bestå av fyra till sex (4-6) ordinarie ledamöter
samt en (1) ersättare. Till valberedningen väljs en (1) ny ledamot varje år och en (1)
ersättare. Valberedningen ska ha god personkännedom, ha medlemmars förtroende och
dessutom representera föreningens geografiska verksamhetsområde. Årsstämman utser
sammankallande tillika ordförande. Inför årsstämman ska valberedningen presentera
sina namnförslag.
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§ 10 Årsstämma
Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ.
Ordinarie årsstämma ska genomföras årligen senast under april månad. Skriftlig
kallelse skickas elektroniskt eller via post till medlemmarna senast en (1) månad före
ordinarie årsstämma.
Dagordning
Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare
4.  Fastställande av röstlängd
5. Fråga om stämman utlysts enligt stadgarna
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens redovisning av det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
8. Revisionsberättelsen för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhets- och

räkenskapsåret
10. Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår
11. Fastställande av ersättningar för förtroendevalda
12. Behandling av styrelsens förslag
13. Behandling av medlemsärenden och motioner
14. Presentation av valberedningens förslag
15. Val av styrelseledamöter för två (2) år
16. Val av ordförande för ett (1) år
17. Val av revisor för två (2) år samt revisorssuppleant för ett (1) år
18. Val till valberedningen
19. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för kommande

verksamhetsår
20. Övriga frågor
21. Stämmans avslutande

§ 11 Extra stämma
Extra stämma genomförs när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt, eller när
minst en femtedel (1/5) av föreningens medlemmar begär detta skriftligt. Av begäran
ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att stämman ska behandla. På
extra stämma får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas. Extra stämma
ska genomföras på tid och plats som styrelsen beslutar och med minst två (2) månader
till annan föreningsstämma. Skriftlig kallelse skickas elektroniskt eller via post till
medlemmarna senast två (2) veckor före extra stämma.

§ 12 Rösträtt
Varje betalande medlem enligt §4 har närvaro-, yttrande-, motions- och rösträtt vid
årsstämma och extra stämma. Medlemsavgift som är betald senast en (1) månad före
extra stämma ger rösträtt.
Ledamot i föreningens styrelse har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller vid val av
revisorer.

Lokala och regionala föreningar har rätt att representera sin förening med en (1) röst.
Regionala fäbodföreningar har rätt till ett (1) ombud plus ett (1) ombud per påbörjat 25
tal medlemmar. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud med skriftlig
fullmakt som är daterad. En (1) medlem kan bära en (1) fullmakt.
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§ 13 Omröstning och beslutsmässighet
Stämman är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande. Beslut vid föreningsstämma fattas med acklamation, eller om så begärs,
efter votering. Omröstning sker öppet, utom vid personval där omröstningen är sluten.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.

§ 14 Motioner
Motioner uppmuntras och välkomnas. De ska skickas till styrelsen för behandling
senast tre (3) veckor före årsstämman.

§ 15 Föreningens organisation
Föreningen ska verka i demokratisk anda så att medlemmars röster kan höras och tas
tillvara.
Föreningens huvudsakliga uppgift är att vara en samlande riksorganisation som arbetar
med att på olika sätt ta till vara medlemmarnas intressen utifrån föreningens
ändamålsparagraf.
Föreningen ska främja samverkan med regionala fäbodföreningar.

§ 16 Fäbodriksdag
Fäbodriksdagen utgör ett återkommande öppet forum för nationell samling kring
aktuella och angelägna fäbodfrågor.
FSF har ett ansvar för övergripande planering för genomförande enligt inarbetad
tradition med ett regelbundet genomfört arrangemang vanligen med förankring hos
regional fäbodförening, eller annan lämplig aktör med ansvar för genomförande av
aktiviteten. Lokaliseringen av Fäbodriksdagen ska alternera, och företrädesvis
genomföras inom det svenska fäbodområdet.
Fäbodriksdagen bör genomföras under årets tredje kvartal. Vid Fäbodriksdagens
förhandlingar ska frågan om nästkommande Fäbodriksdags lokalisering behandlas.

§ 17 Stadgeändring
Ändring av föreningens stadgar ska beslutas på två (2) på varandra följande
föreningsstämmor, varav en (1) kan vara extra stämma. Minst två (2) månader ska
förflyta mellan stämmorna. Beslutet ska biträdas av två tredjedels (2/3) majoritet av de
röstande på vardera stämman. Föreslagen stadgeändring ska bifogas kallelsen.

§ 18 Utträde
Uppsägning av medlemskap kan ske genom utebliven medlemsavgift eller vid valfri
tidpunkt genom skriftlig anmälan om detta till styrelsen vilket därmed är omedelbart
gällande. Eventuell inbetald medlemsavgift återbetalas ej.
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§ 19 Uteslutning av medlem
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat
att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller
skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning avgörs först när medlem fått del av
de omständigheter som föranlett beslut om uteslutning. Beslut får inte fattas förrän
medlem fått tillfälle att yttra sig inom två (2) veckor. I beslutet ska skäl tydligt
redovisas. Beslutet ska meddelas medlemmen inom två (2) veckor efter beslutet.
Medlem kan begära att uteslutningsärendet tas upp vid årsstämma.

§ 20 Upplösning av föreningen
Beslut att föreningen ska upplösas fattas antingen av ordinarie årsstämma med två
tredjedels  (2/3) majoritet, eller av två (2) på varandra följande föreningsstämmor
varav en (1) kan vara extra stämma, med enkel majoritet av de röstande på vardera
stämman.
Minst två (2) månader ska förflyta mellan stämmorna.
Vid de stämmorna ska även likalydande beslut tas om användningen av föreningens
eventuella tillgångar. Kopia av det stämmoprotokoll som innehåller beslut om
föreningens upplösning ska sändas till Skattemyndigheten för avregistrering av
föreningen.
___________________________________________________________________________

(*) Biodiversitetskonventionen, formellt UN Convention on Biological Diversity, eller
förkortat CBD. Av särskilt intresse är artiklarna 8j och 10c, vilka handlar om att
respektera, bevara och bibehålla kunskaper, innovationer och sedvänjor hos lokala
samhällen (av brukarkulturer) med traditionella livssätt och kunskaper av betydelse för
förvaltningen av biologisk mångfald.

___________________________________________________________________________

Stadgehistorik.
- Föreningens första och ursprungliga stadgar antog i samband med konstituerande stämma vid
föreningens bildande i Orsa 2004-09-12.
- En mindre stadgeförändring rörande medlemsparagrafen genomfördes med ett andra beslut
vid ordinarie stämma på Wången i Alsen, 2006-10-01.
- Efter en större omarbetning med bland annat en organisationsförändring antogs nya stadgar
med ett andra beslut vid ordinarie stämma i Bollnäs 2010-04-17.
- Efter en större omarbetning med bland annat namn- och organisationsförändring antogs
nuvarande stadgar genom ett andra beslut vid ordinarie stämma i Klövsjö 2018-04-21.


