Stadgar för Gävleborgs fäbodförening
§1 Föreningens namn är Gävleborgs fäbodförening, ideell förening.
§2 Föreningens målsättning är:
att arbeta för en sund och livskraftig utveckling av fäbodbruket i Gävleborgs län,
att ta till vara och främja fäbodbrukets intressen,
att bistå fäbodbrukarna genom marknadsföring och konsumentupplysning,
att ge råd och sprida information som är till nytta för fäbodbruket,
att verka för bibehållen djurhållning på fäbodar,
att verka för att fäbodbrukets gamla lantrasdjur kan fortleva i sin typiska miljö, att ta till vara
traditionell kunskap,
att främja och stödja nya lösningar inom fäbodbruket,
att svara på remisser från myndigheter och organisationer då det rör fäbodbrukets intressen.
§3 Föreningens verksamhetsområde är Gävleborgs län.
§4 Alla fysiska och juridiska personer som är intresserade av fäbodbruk och stödjer
föreningens målsättning, som är angiven under § 2, kan bli medlemmar i föreningen.
§5 Årsavgift för föreningens medlemmar bestäms efter förslag av styrelsen vid föreningens
årsmöte.
§6 För att främja föreningens målsättning är aktiv medlem skyldig tillämpa god brukarsed.
§7 Föreningens årsmöte skall hållas för mars månads utgång på tid och plats som styrelsen
bestämmer. Då skall följande punkter behandlas:
Mötet öppnas av styrelsens ordförande eller den person som styrelsen utsett för detta
Dagordning för årsmötet.
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
4. Fråga om ej röstberättigad är närvarande
5. Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna (se nedan)
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser med sammanfattning av redovisade projekt
8. Bokslut och revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Förslag från styrelsen: Nästa års medlemsavgift
11. Behandling av inkomna motioner
12. Fråga om ersättning till föreningsfunktionärer
13. Val på ett år av ordförande i föreningen
14. Bestämmande av antalet övriga ledamöter i styrelsen
15. Val på två år av halva antalet ordinarie ledamöter i styrelsen
16. Val på två år av halva antalet suppleanter i styrelse
17. Val på ett år av två revisorer jämte deras personliga suppleanter
18. Val på tre år av en ledamot i valberedningen, samt sammankallande
19. Övriga ärenden (FSF, kontaktpersoner, hedersmedlem, webbsida m.m.)
20. Årsmötet avslutas

§8 Ärenden väckta av enskild medlem skall, för att kunna behandlas på årsmötet, lämnas till
styrelsen senast två veckor före mötet.
§9 Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte skall ske senast 20 dagar före mötet.
§10 Extra föreningsmöte hålls när styrelsen finner anledning till detta eller när revisorerna
eller minst 10 % av föreningens medlemmar skriftligt begär detta hos styrelsen, med yttrande
om det eller de ärenden som skall behandlas vid mötet.
§11 Vid rösträkning har varje medlem en röst. Vid lika röstetal har mötets ordförande
utslagsröst utom i fråga om val då lottdragning skall användas.
1. Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombudet får inte representera mer än en
medlem utom sig själv. Fullmakt för utövande av rösträtt genom ombud skall vara
lämnad till föreningens styrelse vid föreningsmötets början.
2. Rösträtt vid årsmöte tillkommer bara den som betalat medlemsavgift inom den tid som
räkenskapsåret och revisionen omfattar. För ny medlem och äldre medlem, som inte
fullgjort sin betalning av medlemsavgift i rätt tid, gäller att medlemsavgift skall vara
betald en (1) månad före årsmötet. Rösträtt finns då från och med punkten efter fråga om
ansvarsfrihet. För rösträtt vid extra medlemsmöte skall årsavgift vara betalad (1) månad
före mötet.
§12 Föreningens angelägenheter sköts mellan årsmötena av en styrelse som består av minst
tre och högst fem ledamöter med minst tre och högst fem suppleanter. Ledamöter och
suppleanter utses för tiden från årsmötet ena året till och med årsmötet andra räkenskapsåret
efter valet. Dock skall mandattiden bestämmas så att halva antalet ledamöter och suppleanter
utses vartannat år.
Ordförande väljs av medlemmarna på årsmötet, därefter väljs övriga styrelseledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen får utse
arbetsutskott.
Kallelse till styrelsemöte skall utfärdas minst en vecka före sammanträdet och ställas såväl till
ordinarie ledamöter som till suppleanter. Suppleanter har rätt att närvara och äger yttranderätt
vid styrelsesammanträden. Rösträtt tillkommer dem dock endast i den mån som de tjänstgör i
ordinarie ledamots ställe.
Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Valberedningen är fristående från styrelsen. Den består av tre personer som vid årsmötet väljs
för perioder om tre år och med förskjutning så att endast en ledamot väljs vid varje tillfälle.
Årsmötet utser sammankallande.
§13 Det är styrelsens uppgift
att utse inom sig eller utom sig övriga funktionärer,
att sammanträda, när ordföranden eller två tredjedelar av styrelsen finner detta befogat,
dock minst fyra gånger årligen,
att vara remissinstans,
att svara för föreningens räkenskaper, att lämna årlig berättelse över verksamheten,
att förbereda alla ärenden som skall förekomma på föreningens sammanträden, att verkställa
beslut,
att i övrigt på bästa sätt främja föreningens intressen.

§14 Över föreningens verksamhet skall föras lagenliga räkenskaper. Föreningens
räkenskapsperiod omfattar tiden 1/1 – 31/12. Räkenskaperna jämte styrelsens
förvaltningsberättelse skall vara föreningens revisorer tillhanda senast den 1 februari varje år.
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer. Revisorernas
berättelse skall vara avlämnad till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet.
§15 Uteslutning sker ifall en medlem uppenbart bryter mot föreningens stadgar och/eller
motarbetar dess intressen vilket avgörs av årsmötet.
§16 Ändring av stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande föreningsmöten
varav minst ett årsmöte.
§17 Om föreningen upplöses, skall föreningens tillgångar användas på det sätt som beslutas
av ett verkställande föreningsmöte.
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