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Stadgar antagna på årsstämma 20161111

§1

Firma

Föreningens firma är SE Skogsentreprenörerna ekonomisk förening.

§2

Ändamål

Föreningen har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
•
•
•
•
•
•
•

§3

verka för fri företagsamhet och god lönsamhet i branschen
verka för utbildning och därmed god kompetens
hålla medlemmarna informerade i bransch - och arbetsgivarfrågor
verka för utveckling av nya affärs- och verksamhetsformer
verka för uppnående av goda villkor för medlemmarna avseende maskiner arbetsredskap,
förnödenheter, försäkringar, finansiering etc.
verka för utveckling av arbetsmiljö och arbetarskydd i medlemmarnas
näringsverksamhet
bistå medlemmarna i frågeställningar som uppkommer med anledning av deras
näringsverksamhet

Verksamhetsområde, sektioner

Föreningens verksamhetsområde är Sverige. Indelning av medlemmarna sker i sektioner där
indelningsgrund kan vara geografi eller annat.

§4

Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, i Stockholms län.

§5

Medlems antagande

Till medlem antages den som inom skogsnäringen aktivt bedriver näringsverksamhet, innehar
F-skattsedel och som förbinder sig att följa föreningens stadgar och stadgeenliga beslut samt
skäligen kan antagas komma att som medlem bidraga till förverkligandet av föreningens
syften. Som medlemmar kan antas både fysiska och juridiska personer.

§6

Medlemskap p g a arv mm

Den till vilken avliden medlems andel övergått på grund av bodelning, arv eller testamente,
äger rätt till inträde som medlem i den avlidnes ställe, om denne fyller förutsättningarna
enligt § 5. Samma rätt tillkommer medlems dödsbo. Anmälan om inträde skall göras senast
sex månader efter medlemmens död. Under mellantiden är dödsboet bärare av de rättigheter
och skyldigheter som tillkommer den avlidne.

§7

Överlåtelse av andel

Den som utan att vara medlem genom överlåtelse förvärvat medlems andel, skall ansöka om
inträde inom sex månade efter förvärvet. Antages denne, inträder denne som medlem i
överlåtarens ställe.
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§8

Insatser

Medlem skall deltaga i föreningen med en insats om lägst 3.000 kr.
Vid inträdet erläggs lägst 1.000 kronor och därefter erläggs inom varje 12-månaders period
lägst 1.000 kronor fram till dess att sammanlagt 3.000 kronor inbetalats. Medlem äger rätt att
delta i föreningen med en insats större än 3.000 kronor dock maximalt 6.000 kronor.

§9

Serviceavgifter

Medlem är skyldig att till föreningen erlägga en fast årlig serviceavgift för föreningens, samt i
förekommande fall SMF´s direkt eller indirekt tillhandahållna serviceverksamhet. borttaget
Föreningsstämman kan besluta att sådana prestationer från föreningen skall tillhandahållas
genom ett särskilt av föreningen ägt servicebolag.
Serviceavgiften till föreningen är beroende av medlemmens omfattning på och typ av
verksamhet.
Serviceavgiftens storlek till föreningen beslutas av styrelsen.

§ 10

Uppgiftsskyldighet

Det åligger medlem att till föreningen lämna de uppgifter om sin näringsverksamhet som
styrelsen infordrar och som kan anses vara av värde i föreningens arbete.

§ 11

Styrelse, VD och tjänstemän

Styrelse väljes av föreningsstämma och skall bestå av minst 6 och högst 14 ledamöter med
högst samma antal suppleanter att inkallas i den ordning som stämman beslutar.
I styrelsen skall föreningens VD ingå, när sådan finnes. Ledamöterna bör väljas så att
representation från alla delar av landet erhålls
Till ledamot eller suppleant i styrelsen kan väljas, förutom röstberättigad medlem, person som
avses i 6 kap 4§ i lag (2016:108) om ekonomiska föreningar.
Styrelseledamot och suppleant utses för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits
under andra räkenskapsåret efter valet. Mandattiden bör bestämmas så att halva antalet
styrelseledamöter avgår vid ordinarie föreningsstämma varje år. Till styrelseledamot kan även
en (1) extern ickemedlem väljas på högst 1 år i taget.
Till ordförande för styrelsen kan även en icke medlem utses. Dennes mandattid kan vara annan
än övriga ledamöters, dock högst två år.
Beslut om anställning av verkställande direktör (VD) och andra tjänstemän görs av styrelsen.
VD och tjänstemän behöver ej vara medlemmar i föreningen.
Styrelsen äger utan särskilt bemyndigande av föreningsstämma avyttra eller belasta
föreningens fasta egendom med panträtt för upptagande av lån i föreningen.
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§ 12 Valberedning
Valberedningen bör väljas så att god representation från alla delar i landet uppnås.
Valberedningen väljs på ett sådant sätt att kontinuitet i valberedningens arbete säkerställs.
Valberedningen ska lämna förslag till val av personer som enligt punkterna 2, 5, 13, 14, 15, 16,
17 § 18 ska väljas på föreningsstämma.
Valberedningen skall vara representerad som adjungerad i sektionsordföranderådet, om
valberedningsrepresentant inte är sektionsordförande.

§ 13

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de styrelsen utsett .

§ 14

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli - 30 juni.

§ 15

Revision

Vid föreningsstämma utses tre revisorer jämte personliga suppleanter för tiden intill nästa
ordinarie föreningsstämma. En av revisorerna jämte suppleant för denne skall vara
auktoriserad eller godkänd revisor.
Styrelsen skall till revisorerna senast den 31 augusti avlämna redovisningshandlingar för det
gångna räkenskapsåret. Revisorernas berättelse skall vara avlämnad senast den 15 september.

§ 16

Sektioner/Sektionsstyrelse

Föreningens medlemmar indelas av styrelsen i ett antal sektioner.
1.

Medlemmarna inom en sektion skall genom sektionsstyrelsens försorg kallas till
ordinarie sektionsmöte för behandling av följande ärenden:

a)

Val av ledamöter i sektionsstyrelse för tiden intill dess nästa ordinarie sektionsmöte
hållits.
Ärenden i vilka styrelsen eller sektionsordföranderåd finner att uttalande från
sektionsmöte bör inhämtas.
Ärenden som mötet beslutar upptaga.
Val av fullmäktige samt suppleanter till föreningsstämma. För var sektion utses en
fullmäktige jämte en suppleant för vart påbörjat tjugotal medlemmar i sektionen.

b)
c)
d)

2.

Medlemmarna kan även genom styrelsens försorg kallas till extra sektionsmöte för
behandling av följande ärenden:

a)

Val av fullmäktige och sektionsstyrelse då av ordinarie sektionsmöte valda personer
avgått och suppleanter ej finnes.
Ärenden i vilka styrelsen finner att uttalande från sektionsmötet bör inhämtas.

b)
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Ordinarie sektionsmöte skall hållas senast 1 juli varje år för val av sektionsstyrelse. Vid
sektionsmöte är medlem, som inte sagt upp sitt medlemskap eller uteslutits, röstberättigad
och har en röst. Röstberättigad fysisk medlem kan vid sektionsmöte låta sig företrädas endast
av annan röstberättigad medlem eller av den som, trots att man inte är medlem, enligt § 11
tillåts vara ledamot av föreningens styrelse. Dessutom kan fysisk medlem företrädas av far,
mor eller syskon. För medlem som är juridisk person utövas hans rösträtt av den som är
därtill bemyndigad.
Ingen får på grund av fullmakt företräda mer än en medlem. Kallelse till ordinarie
sektionsmöte skall ske skriftligt och senast en vecka före sektionsmöte.
Sektionsstyrelse skall bestå av minst två och högst fem ledamöter. Sektionsstyrelsen utser
inom sig ordförande och i mån av behov övriga representanter.
Sektionsstyrelsen utser inom sig en representant samt personlig suppleant för denne till
sektionsordföranderådet.
Det åligger sektionsstyrelsen att
•
i samverkan med föreningens styrelse verka för föreningens syfte
•
ta tillvara och bevaka medlemsintressen
•
verka för medlemsvärvning inom respektive geografiska område
•
ta initiativ till och arrangera lokala aktiviteter
•
besluta om in- och utträden för sektionsmedlemmar

§ 17

Sektionsordföranderåd

Föreningens medlemmar indelas av styrelsen i ett antal sektioner som med en representant
vardera utgör sektionsordföranderådet.
Ordförande eller VD i SMF kallar till sektionsordföranderådsmöten.
Ordinarie sektionsordföranderådsmöte skall hållas senast 15
oktober. SMF:s Ordförande eller VD leder
sektionsordföranderådsmötena.
Vid ordinarie sektionsordföranderådsmöte skall följande avhandlas:
•

Överläggning angående redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende
föreningen.

•
•
•

Ärenden i vilka styrelsen finner att uttalande från sektionsordföranderådet bör inhämtas.
Förslag till ledamöter i valberedning att presenteras vid ordinarie föreningsstämma.
Val av talesperson till stämman. Talesperson föreslår på stämma valberedning samt
arvode till valberedning
Rådets uppgifter:
•
•
•

vid behov vara styrelsens referensgrupp i aktuella frågor
vara ett forum för diskussion om organisationens verksamhet gällande både centrala och
lokala frågor
företräda och framföra sektionsmedlemmarnas olika frågor
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§ 18

Föreningsstämma

De vid sektionsmötena utsedda fullmäktige utgör föreningsstämma och utövar helt dennas
befogenhet. Rätt att deltaga i stämmans överläggningar har dock varje medlem som enligt §
16 är röstberättigad på sektionsmöte.
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast under november månad på av styrelsen
angiven ort. Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisorerna finner att sådan
behövs eller då det för anmält ärendes behandling skriftligen erfordras av minst en tiondel
av samtliga fullmäktige. Varje fullmäktig äger en röst. Styrelseledamot och revisor får
deltaga i föreningsstämmans överläggningar och framlägga förslag. Föreningsstämma
öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denne av annan som styrelsen därtill
utsett. Föreningsstämma är beslutför då minst hälften av hela antalet fullmäktige är
närvarande. Föreningsmeddelande och andra meddelanden tillställes medlem genom brev
eller e-post. Detsamma gäller kallelse till stämma som utfärdas tidigast sex och senast två
veckor före stämma, eller senast sju dagar före extra stämma.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mötets öppnande
Val av ordförande
Fastställande av röstlängd
Anmälan av styrelsens val av protokollförare
Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll
Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
Revisorernas berättelse
Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning
Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören
Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Angivande av substansvärdet på andelarna i föreningen
Bestämmande av ersättning till ledamöter av styrelse, sektionsstyrelse, revisorer och
övriga funktionärer
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Val av ordförande på ett år
Val av övriga styrelseledamöter och vice ordförande på ett år
Val av revisorer och suppleanter
Utseende av valberedning
Ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman
Övriga ärenden

6

Stadgar antagna på årsstämma 20161111

§ 19

Motionstid

Ärende, som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall anmälas till
styrelsen senast en månad före stämman.
Önskar sektionsmöte ärende upptaget till behandling på ordinarie föreningsstämma skall
anmälan härom göras till styrelsen snarast efter sektionsmötet dock senast en vecka före
stämma.

§ 20

Vinstdisposition

Uppstår överskott på föreningens verksamhet skall, sedan lagenliga avsättningar skett,
överskott fonderas eller i form av återbäring tillgodogöras medlemmarna. Beslutas om
återbäring skall denna ske i förhållande till den serviceavgift medlem haft att erlägga under
räkenskapsåret.

§ 21

Upplösning av föreningen

För giltigt beslut om föreningens upplösning och likvidation fordras att frågan upptagits vid
två på varandra följande stämmor av vilka den ena skall vara ordinarie stämma.

§ 22

Skifte av behållna tillgångar

Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas lika i förhållande till
inbetald insats.

§ 23

Utträde ur föreningen

Uppsägning av medlemskapet skall ske skriftligen. Utträde beviljas vid utgången av det
räkenskapsår som slutar näst efter sex månader sedan utträde begärts. Exempel, begärt utträde 30
december 2016 får utträde den 30 juni 2017, begärt utträde den 2 januari 2017 får utträde den 30 juni 2018.

§ 24

Varning och uteslutning

Bryter medlem mot stadgarna eller av föreningen rätteligen fattade beslut eller skadar denne
föreningen, eller motverkar dess intressen eller ändamål, eller ingår denne i gemenskap med
verksamhet eller intressen som strider mot föreningen, och rättar medlemmen sig inte efter
erhållen skriftlig varning från styrelsen, eller har denne inte inom sex månader sedan
medlemmen upphört med den verksamhet som föranlett dennes inträde i föreningen, uppsagt
sig till utträde, kan styrelsen utesluta denne ur föreningen. Medlem, som icke nöjer sig med
styrelsens beslut om uteslutning, kan genom skriftlig anmälan hänskjuta frågan till nästa
ordinarie årsstämma.

§ 25

Avgörande av tvister

Tvist mellan föreningen å ena sidan och medlem eller styrelseledamot å andra sidan skall
behandlas av därtill särskilt vald kommitté med biträde av jurist. Kan därvid uppgörelse ej nås
må frågan föras vidare inför domstol.
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§ 26

Rätt att återfå insats

Avgången medlem äger rätt att få tillbaka inbetald insats och på den belöpande återbäring
endast då
•
rätt därtill föreligger enligt lag (2016:108) om ekonomiska föreningar
•
avgången berott på att medlemmen avlidit, samt
•
avgången berott på att medlemmen begärt utträde.
Återbetalning enligt ovan av erlagd insats kan dock endast ske om det i föreningens behållna
tillgångar enligt den vid tiden för avgången uppgjorda balansräkningen finns tillräckligt
kapital utan att ta reservfond i anspråk och utan att inskränka på andra medlemmars lika rätt.

§ 27

Servicebolag

Föreningsstämma kan besluta att serviceverksamhet åt medlemmarna i deras
näringsverksamhet skall tillhandahållas genom ett av föreningen ägt särskilt servicebolag,
varvid medlem är skyldig att till servicebolaget erlägga fastställd serviceavgift mot det att
medlem äger åtnjuta de förmåner som erbjudes medlem genom servicebolaget.

§ 28
Utöver vad i dessa stadgar sägs, gäller de föreskrifter till efterrättelse som finns intagna i lag
(2016:108) om ekonomiska föreningar.
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