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Stadgar för Agroforestry Sverige
§ 1 Namn
Föreningens namn är Agroforestry Sverige, härefter kallad föreningen.
§ 2 Ändamål
Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.
Föreningens ändamål är att verka för utveckling och spridning av agroforestry i Sverige genom
nationell och internationell samverkan.
Med agroforestry menas integrering av vedartad vegetation med andra grödor och/eller djur på
samma mark.
§3 Föreningens säte är Stockholm
§ 4 Organ
Föreningens organ är årsmötet och styrelsen.
§ 5 Medlemskap
Föreningen består av fysiska samt juridiska personer.
Medlem kan den bli som godtar föreningens stadgar, samt betalar medlemsavgiften. Medlem har
närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten.
Varje medlem har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten, juridisk person genom ett utsett
ombud. Varje fysisk medlem äger rätt att genom fullmakt överlåta sin rösträtt till en annan
medlem i föreningen.
§ 6 Medlemsavgifter
Medlemsavgifter för fysiska respektive juridiska personer fastställs av årsmötet.

§ 7 Årsmötet
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Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första tre
månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast fyra veckor innan mötet.
Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske
senast två veckor innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall
tillhandahållas föreningens medlemmar senast 1 vecka innan årsmötet. Vid årsmötet skall
följande ärenden behandlas:
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av två justeringspersoner
3. Fastställande av röstlängd
4. Årsmötets behöriga utlysande
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
7. Revisorns berättelse för den tid som revisionen avser
8. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
9. Styrelsens ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser
10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
11. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
13. Val av styrelseledamöter, revisor, revisorssuppleant samt minst två valberededare varav
en sammankallande.
14. Övriga frågor
Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet om inte annat anges i dessa stadgar.
§ 8 Extra årsmöte
Om revisorn, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas.
Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och
beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.
§ 9 Styrelsen och firmateckning
Föreningens styrelse ska bestå av minst 3 ledamöter. Styrelseledamöter bör väljas på två år.
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Styrelsen konstituerar sig själv inbördes. Styrelsen är beslutsmässig då fler än hälften av
ledamöterna är närvarande.
Styrelsen skall lämna handlingar för revision till revisor senast fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen utser två ledamöter att var och en för sig teckna föreningens firma.
Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning mellan årsmötena.
Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut.
§ 10 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.
§ 11 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med 2/3-dels majoritet på två på varandra följande
årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader
förflyta.
§ 12 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar
dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan
hänskjuta frågan om uteslutning till årsmötet, genom att anmäla detta till styrelsen inom en
månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.
§ 13 Upplösning
Upplösning av föreningen kräver beslut med 2/3-dels majoritet på två på varandra följande
årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader
förflyta.
Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet till verksamhet som
gynnar föreningens ändamål.

