STADGAR FÖR
VÄSTRA VÄRMLANDS OCH DALS
SKOGSÄGAREFÖRENING
Ver ksamhetsforum
§1
Västra Värmlands och Dals Skogsägareförening är en ekonomisk
förening. Bildad 1931 med uppehåll 1972 –1982 under Vänerskogs
tiden.
Ändamål
§2
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att själv eller genom annan:
1.
driva handel med skog och skogsprodukter från
huvudsakligen föreningens medlemmar;
2.
verka för en tryggad och ändamålsenlig avsättning till
tillfredsställande priser för medlemmarnas
skogsproduktion;
3.
verka för en god skogsskötsel och lämna biträde i
skogliga frågor;
4.
stödja förvärv och drift av skogs och
jordbruksfastigheter i syfte att främja enskilt skogs
och jordbruk;
Ver ksamhetsområde
§3
Föreningens verksamhetsområde omfattar främst Västra Värmland
och Norra Dalsland med de avvikelser som styrelsen befinner
lämpligt.

Styrelsens säte
§4
Styrelsen har sitt säte i Årjäng
Medlemskap
§5
Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen. Till medlem i
föreningen antagas skogsägare inom verksamhetsområdet.
Dessutom kunna övriga fysiska och juridiska personer inom
verksamhetsområdet, vilka vilja stödja föreningens syften, vinna
medlemskap.
Insatser
§6
Medlem som äger skog eller eljest bedriver skogsbruk skall deltaga
i föreningen med en insats av upp till ett tak om 10 000 kr. Insatsen
skall erläggas genom minst 1 % avdrag av levererat virkes
bruttovärde dock högst 2 000 kr per år.
För annan än skogsägare, fysisk eller juridisk, medlem äger
styrelsen besluta om insatsbetalningen. Dock skall insatsen vara
minst 10% av ordinarie medlems insatstak.
Utträde
§7
Ansökan om utträde ur föreningen skall göras skriftligen. Medlem
som begärt utträde, skall anses ha avgått ur föreningen vid den
årsbokslutstidpunkt som infaller näst efter 3 månader, efter begärt
utträde. Medlem äger utfå inbetalt insatskapital med ½ insatsen per
år med början i verksamhetsåret efter det formella utträdet.

Styrelsen kan besluta om kortare utbetalningstid. Avräkning skall
ske på eventuella skulder.
Medlemsskyldigheter
§8
Föreningen har ett starkt intresse i, att medlemmen skall verka i
föreningens anda genom:
att handla i linje med det privata skogsbrukets intressen som de
kommer till uttryck i den därför bildade föreningen;
att bedriva ett aktivt skogsbruk;
att bedriva en miljömässigt god skogsvård;
att främja ökad samverkan mellan medlemmarna;
att följa av föreningen i demokratisk ordning fattade beslut;
att bidra till samlade utbud av skogsprodukter i föreningens regi.
Uteslutning
§9
Medlem, som bryter mot stadgarna eller i övrigt motarbetar
föreningens intressen och ändamål, kan uteslutas av styrelsen.
Innestående medlemsinsats utbetalas i sådant fall inom 3 månader
efter uteslutning.
Föreningens organ
§10
Föreningens organ är:
1. Distriktsmöten varje verksamhetsår inom föreningens
verksamhetsområde. Styrelsen avgör antalet möten per år.
2. Föreningsstämma
3. Föreningsstyrelse
4. Revisorer

5. Arbetsutskott som skall bestå av minst två styrelseledamöter
och affärsledare.
Rösträtt
§11
Medlems rätt att deltaga i handhavande av föreningens
angelägenheter utövas å föreningsstämma. Vid sådan har varje
medlem, som fullgjort vad som sådan åligger, en röst. Fullmakt
skall av utställaren själv vara ställd till viss person. Ingen äger på
grund av fullmakt företräda mer än en medlem.
Röstning sker öppet. Vid lika röstetal gäller den mening som
biträdes av ordförande. Vid personval, med öppen eller sluten
röstning, skall vid lika röstetal valet avgöras genom lottning.
Föreningsstämma
§12
1. Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast under december
månad. Extra föreningsstämma hålls då föreningsstyrelsen
finner sådan erforderlig eller då det för uppgivet ändamål
skriftligen påfordras av revisorerna eller minst en tiondel av
samtliga röstberättigade medlemmar.
2. Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden 1/9  31/8.
3. Styrelsen skall senast den 15 oktober till revisorerna avlämna
sina redovisningshandlingar.
4. Revisorerna skall senast den 15 november avlämna sin
revisionsberättelse.
5. Föreningsstämman öppnas av föreningsstyrelsens ordförande
och vid förfall för denne av den, som föreningsstyrelsen därtill
utsett.
6. Kallelse till föreningsstämman och övriga meddelanden skall
ske genom skriftligt meddelande till medlemmen och genom

annons i den eller de tidningar som föreningsstämman beslutar.
Kallelseåtgärden skall vara vidtagen senast två veckor före
ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. Det
åligger föreningsstyrelsen att samtidigt härom underrätta
revisorerna.
Ärenden
§13
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och vice ordförande för stämman
2. anmälan om föreningsstyrelsens val av sekreterare
3. fastställande av röstlängd
4. val av två justeringsmän
5. fråga om stämman utlysts i behörig ordning
6. föreningsstyrelsens redovisningshandlingar för det senaste
räkenskapsåret samt revisionsberättelse
7. fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning
8. fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöter i
föreningen
9. beslut med anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
10. bestämmande av ersättning till ledamöter i styrelse,
valberedning samt förtroendevalda revisorer
11. fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
12. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
13. fastställande av antal revisorer
14. val av revisorer jämte suppleanter
15. val av ombud och suppleanter vid stämmor i organisationer till
vilka föreningen är ansluten
16. val av ordförande och vice ordförande i valberedning
17. ärenden som av styrelsen eller medlemmarna hänskjutits till
stämman

18. fastställande av tidningar i vilka kallelser till föreningsstämmor
skall införas samt
19. övriga ärenden som enligt lag må förekomma på stämman
Motionstid
§14
Ärende som medlemmen önskar hänskjuta till ordinarie
föreningsstämma, skall skriftligen anmälas till styrelsen en månad
före stämman
Styrelse
§15
1. Styrelsen skall bestå av minst fem och högst tio ledamöter.
Föreningsstämman väljer styrelse samt VD om sådan finnes.
Stämman väljer också max 5 suppleanter samt bestämmer den
turordning efter vilken de skall träda i tjänst.
2. Till ledamot och suppleant i styrelsen kan väljas röstberättigad
medlem eller dennes maka, make, son eller dotter, hos
röstberättigad medlem anställd person, eller annan person som
avses i 6 kap. §4 föreningslagen.
3. Styrelseledamot och suppleant väljes för tiden till dess
ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret
efter valet, dock skall mandattiden bestämmas så att halva
antalet styrelseledamöter och suppleanter avgår varje år.
4. Styrelseledamot måste för att omväljas efter fyra år erhålla
minst 2/3 majoritet och för ytterligare perioder minst ¾
majoritet.

Beslut
§16
Styrelsen är beslutsför när antalet av stämman valda närvarande
ledamöter överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter och
om därvid hälften av antalet stämmovalda styrelseledamöter är om
beslutet ense.
Firmateckning
§17
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem,
som styrelsen därtill utser.
Revisorerna
§18
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas minst två och
högst fyra revisorer jämte samma antal suppleanter för tiden intill
dess ordinarie föreningsstämma hållits under första räkenskapsåret
efter valet. Minst en av revisorerna skall vara auktoriserad revisor.
Revisorerna skall senast den 15 november avlämna sin
revisionsberättelse.
Disposition av överskott
§19
Uppkommen vinst efter eventuell efterlikvid kan, efter lagstadgad
avsättning till reservfond, fördelas mellan medlemmarna i form av
återbäring och/eller överskottsutdelning. Kvarvarande överskott
kan även användas för insatsemission. Resterande överskott skall
balanseras i ny räkning.

Överskottsutdelning till medlemmarna kan ske på basis av
medlemsinsatsen eller på basis av de fem (5) senaste årens
leveransvärden. Alternativt kan stämman besluta fördelning av
överskottet med hälften av vardera principen.
Föreningens upplösning
§20
Vid föreningens upplösning skall – där annat ej följer av
föreningslagen – de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid
det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation
kvarvarande medlemmar på så sätt, att medlemmarna först utfår
erlagda insatser och att återstoden därefter fördelas dem emellan i
förhållande till de insatser de erlagt under sin tid som medlem i
föreningen. Härvid äger medlem, som inträtt i annan medlems
ställe tillgodoräkna sig de likvider, som under angiven tid utgått till
dem, vilka såsom medlemmar innehaft medlemmens andel i följd
före denne.
Stadgeändring
§21
Beträffande beslut om ändring av dessa stadgar gäller vad som
stadgas i föreningslagen.
Hänvisning till föreningslagen
§22
I övrigt gäller 1987 års lag om ekonomiska föreningar..

