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STADGAR - Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk
§ 1 Föreningens firma
Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, ideell förening, (FSF)
§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen är en religiöst och partipolitiskt neutral och obunden intresseorganisation öppen för
alla som sympatiserar med och stödjer föreningens verksamhet och följande syften.
att verka för goda och jämlika sociala, kulturella och ekonomiska villkor i samhället för
fäbodbrukare i vid mening, vilket här även innefattar fäbodägande, jordbrukare med fäboddrift
samt andra jämförbara betes- och utmarksbrukare inom det svenska fäbodområdet,
att verka för att bevara, utveckla och främja fäbodbrukarnas, fäbodarnas, fäbodkulturens och
utmarksbrukets innehåll och möjligheter för lokal utveckling och näringsverksamhet genom såväl
företagande som självförsörjning, samt
för kulturhistoria, byggnadskultur, natur- och kulturmiljövärden, levande kulturarv, biologiskt
kulturarv och immateriellt kulturarv, samt förvaltningen av traditionell kunskap,
att verka för att hävda och utveckla fäbodbrukarnas och utmarksbrukarnas resursrättigheter,
roller och möjligheter utifrån historia, hävd, sedvana, lagstiftning och internationella
konventioner,
att verka för att hävda och utveckla fäbodkulturens och fäbodbrukarnas roller och möjligheter
med utgångspunkt i konventionen om biologisk mångfald (CBD), artiklarna 8j och 10c, vilket
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,
att verka som samarbetsorgan för fäbodbrukarna samt som kontakt- och remissorgan och att
företräda fäbodbrukarna, fäbodbruket och övrigt utmarksbrukande i kontakter med politiken,
myndigheter och andra parter regionalt, nationellt och internationellt.
att verka för ökade kunskaper, information, positiva kontakter och opinionsbildning kring
fäbodkultur och fäbodbruk, samt med ovanstående förenlig verksamhet i övrigt för att förbättra
och öka förståelse och intresse för fäbodkulturen samt fäbodbrukarnas, fäbodbrukets och
utmarksbrukets möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling.
§ 3 Föreningens säte och verksamhetsområde
Föreningen har sitt säte i Jämtlands län och verksamhetsområde i huvudsak nationellt inom
Sverige
§ 4 Medlemskap och medlemsavgift
Medlemskap i föreningen är öppet för enskild person och företagare, lokal och regional
fäbodorganisation samt företag och andra organisationer som vill stödja och verka för
föreningens ändamål. Samtliga förtroendevalda och adjungerade i styrelsen ska vara
medlemmar i föreningen. Medlem ska årligen och senast i februari betala den medlemsavgift
som tidigare fastställts av föreningsstämma.
§ 5 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, samt 5-8 övriga ordinarie ledamöter. I styrelsen ska djurhållare
och aktiva fäbodbrukare finnas representerade. Styrelsen ska i övrigt så långt möjligt spegla
medlemmarnas verksamheter och geografiska verksamhetsområde. Samtliga ledamöter ska
väljas på två år och växelvis för kontinuitet i styrelsen. Årsstämman utser ordförande för ett år i
taget bland valda ledamöter. Styrelsen ska snarast möjligt på konstituerande möte inom sig utse
vice ordförande och sekreterare samt kassör (som också kan vara adjungerad). Styrelsen kan
även adjungera ledamot i övrigt med speciell kompetens. Adjungerad ledamot har yttrande- och
förslagsrätt men ej rösträtt.
Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott bestående av ordförande och 2-3 övriga ledamöter.
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§ 6 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen mellan föreningsstämmorna, bevakar löpande föreningens
intressen och handhar fortlöpande angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar
såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut,
genomföra styrelsemöten och dokumentera arbetet i protokoll som kontinuerligt ska delges
övriga förtroendevalda, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper,
samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Föreningens firma
tecknas av den eller de som styrelsen utser. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det
erforderligt eller när minst tre ledamöter så begär. Styrelsemöte kan genomföras per telefon.
Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och minst hälften av röstberättigade
styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 7 Verksamhet och räkenskaper
Verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens samlade årsredovisning ska
överlämnas till föreningens revisorer senast en månad före ordinarie årsstämma.
§ 8 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två (2) på årsstämman utsedda revisorer.
Revisorerna ska senast två veckor före ordinarie föreningsstämma avge sin revisionsberättelse
till styrelsen. Revisor ska väljas på två år och växelvis för kontinuitet. En revisorsuppleant väljs
på ett år.
§ 9 Valberedning
Valberedning väljs av årsmötet och ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter samt en (1)
suppleant. Valberedningen ska så långt möjligt representera föreningens geografiska
verksamhetsområde. Varje år ska i normalfallet väljas en ledamot för fyra år för kontinuitet i
valberedningen, samt en suppleant. Årsstämman utser sammankallande/ordförande.
Valberedningen ska varje år ha kontakt med samtliga avgående förtroendevalda. Senast två (2)
veckor före föreningsstämma ska valberedningen på lämpligt sätt göra känt för medlemmarna
namnförslag till förtroendevalda.
§ 10 Årsstämma
Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. En ordinarie årsstämma ska genomföras
årligen senast under april månad på tid och plats som styrelsen beslutar. Skriftlig kallelse ska
tillsändas alla medlemmar senast en månad före ordinarie årsstämma. Vid ordinarie årsstämma
ska följande ärenden behandlas i dagordningen:
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
3. Val av två (2) protokolljusterare och rösträknare
4. Fastställande av röstlängd för stämman
5. Fråga om stämman har utlysts enligt stadgarna
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens redovisning avseende 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 eventuella ersättningar för förtroendevalda
12 Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för kommande verksamhetsår
13 Behandling av styrelsens förslag
14. Behandling av medlemsärenden och motioner.
15 Valberedningens förslag till val av förtroendevalda till styrelsen
16. Val av styrelseledamöter för 2 år
17. Val av ordförande i föreningen för 1 år.
18. Val av revisor för 2 år samt revisorsuppleant för 1 år.
19. Val till valberedningen av ordinarie för 4 år samt suppleant i valberedningen för 1 år.
20. Avslutning av stämman
Frågor som rör stadgar eller som är av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess
medlemmar får inte tas upp till beslut om detta inte funnits med i kallelsen till stämman
Styrelsen kan besluta om kompletterande programpunkt i samband med föreningsstämma, men
som då ligger utanför dagordningen.
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§ 11 Extra stämma
Extra stämma kan genomföras som ett kompletterande beslutsorgan i föreningen. Extra stämma
ska avse behandling av en eller flera specifika frågor när styrelsen eller revisorerna finner att det
är nödvändigt, eller när minst 1/5 av föreningens medlemmar begär detta genom en skriftlig
begäran till styrelsen. Av denna begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna
vill att den extra stämman ska behandla.
Extra stämma ska genomföras på tid och plats som styrelsen beslutar och med minst två
månaders tidsavstånd till annan föreningsstämma. På extra stämma får endast ärenden som
angivits i kallelsen behandlas. Skriftlig kallelse ska tillsändas alla medlemmar senast 14 dagar
före extra stämma.
§ 12 Rösträtt och motioner
Vid föreningsstämma har varje medlem en (1) röst. Rösträtten är personlig och kan utövas
genom ombud med skriftlig fullmakt som är dagtecknad. En medlem kan bära en (1) fullmakt.
Rösträtt förutsätter att medlem har erlagt avgift senast två (2) månader före föreningsstämma.
Medlem som inte har rösträtt har förslags- och yttranderätt.
Motioner skall skickas till styrelsen senast fyra (4) veckor före årsstämma.
§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Stämman är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.
Beslut vid föreningsstämma fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter
omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid personval där sluten omröstning ska
genomföras. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid
lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid personval sker avgörande genom
lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken
denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.
§ 14 Föreningens organisation
Föreningens huvudsakliga verksamhet bedrivs som en samlande riksorganisation som ska
tillvarata medlemmarnas intressen samt understödja regional föreningsverksamhet och arbeta
för samverkan med regionala och lokala fäbodföreningar.
- FSF kan utveckla regional föreningsverksamhet inom landskap, län eller region. Syftet ska vara
att inom respektive geografiska område komplettera FSF övergripande nationella arbete och att
understödja FSF ändamål. En sådan fördjupad regional förankring ska ytterligare utveckla
medlemskontakter och medlemsnytta. En uppgift är också att till FSF årsstämma nominera
representant till valberedningen. Regional föreningsverksamhet förutsätter förankring bland
berörda medlemmar och ska beslutas vid föreningsstämma. Vid behov av särskilda
bestämmelser för detta syfte ska det formuleras i tillämpliga delar för införande i dessa
föreningsstadgar efter beslut vid föreningsstämma.
- Samverkan kan utvecklas med fristående regional fäbodförening enligt särskild
överenskommelse. Sådan samverkande regional fäbodförening ska vara medlem och har
därmed röst- och motionsrätt vid föreningsstämma i enlighet med § 12. Syftet ska vara att inom
sitt geografiska område komplettera FSF övergripande arbete och att understödja FSF ändamål.
En uppgift är också att till FSF årsstämma nominera representant till valberedningen.
- Inom landskap, län eller region inom fäbodområdet där det saknas organiserad regional
föreningsverksamhet ska FSF antingen tillsätta kontaktperson inom styrelsen, eller medverka till
att bilda regional arbetsgrupp med förankring i styrelsen,
i båda fallen med syfte att ta särskilt ansvar för medlems- och myndighetskontakter samt att
bevaka regionala fäbodfrågor, angelägenheter för fäbodbruket och sprida information om FSF.
- Lokal fäbodförening/fäbodlag/säterförening, eller motsvarande, kan vara medlem och har då
röst- och motionsrätt vid föreningsstämma i enlighet med § 12.
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§ 15 Fäbodriksdag
Fäbodriksdagen utgör ett återkommande öppet forum för nationell samling kring aktuella och
angelägna fäbodfrågor. Syftet ska vara sakligt, utvecklingsinriktat, kontaktskapande, nydanande
och/eller med ett socialt syfte för fäbodbruket, fäbodbrukarna och fäbodföreningarna.
FSF har ett ansvar för övergripande planering för genomförande enligt inarbetad tradition med
ett regelbundet genomfört arrangemang vanligen med förankring hos lokal eller regional
fäbodförening eller annan lämplig aktör med genomförandeansvar för aktiviteten. Lokaliseringen
av Fäbodriksdagen ska alternera, och företrädesvis genomföras inom det svenska
fäbodområdet.
Fäbodriksdagen bör genomföras under årets tredje kvartal. Vid Fäbodriksdagens förhandlingar
ska behandlas frågan om nästkommande Fäbodriksdags lokalisering.
§ 16 Regler för ändring av stadgarna
Ändring av dessa stadgar ska för att vara gällande beslutas på två (2) på varandra följande
föreningsstämmor, varav en kan vara extra stämma. Minst två månader ska förflyta mellan
stämmorna. Beslutet skall biträdas av två tredjedels (2/3) majoritet av de röstande på vardera
stämman. Det huvudsakliga innehållet i föreslagen stadgeändring ska bifogas kallelsen till
föreningsstämman.
§ 17 Utträde
Uppsägning av medlemskap kan ske genom utebliven medlemsavgift eller vid valfri tidpunkt
genom skriftlig anmälan om detta till styrelsen vílket därmed är omedelbart gällande.
Eventuell inbetald medlemsavgift återbetalas ej.
§ 18 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala
beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen
skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett
att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle
att yttra sig inom viss av föreningens styrelse angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen
för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet.
Medlem har rätt att begära att sitt uteslutningsärende tas upp till prövning vid årsstämma.
§ 19 Upplösning av föreningen
Beslut om att föreningen skall upphöra fattas antingen av ordinarie årsstämma med två
tredjedels (2/3) majoritet av de röstande, eller av två på varandra följande föreningsstämmor
varav en kan vara extra stämma, med enkel majoritet av de röstande på vardera stämman.
Minst två månader ska förflyta mellan stämmorna. I samtliga fall ska ärendet tydligt framgå och
beskrivas i kallelsen till föreningsstämman.
Vid de föreningsstämmor som nämnts i föregående stycke ska även likalydande beslut tas om
användningen av föreningens eventuella tillgångar.
Kopia av det stämmoprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter
sändas till Skattemyndigheten för avregistrering av föreningen.
__________________________________________________________________________
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