Svenska Lövträdföreningens stadgar

§1 Namn och ändamål
Svenska lövträdföreningen – ideell förening – har till ändamål att tillvarata, samordna och
utveckla odling, produktion och användning av lövträd mindre vanliga barrträd. Föreningen
skall bidra till ökade kontakter mellan näringsliv och forskning. Den skall anordna och
ansvara för kurser, exkursioner och studieresor kring småskalig produktion av speciellt
värdefullt virke.
§2 Medlem
Till medlem upptas varje person som därom gör anmälan. Även juridiska personer kan antas
som medlemmar efter ansökan därom. Avgift för medlemskap erläggs till föreningen.
Årsavgift fastställs av stämman. Föreningens styrelse beslutar om medlemskap.
§3 Föreningens styrelse och styrelsens säte
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande sam tre ledamöter jämte två suppleanter.
Styrelsen har sitt säte i Bispgården och dess ledamöter väljs vid föreningens stämma för två
år.
§ 4 Styrelsens ansvar
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter
samt besluta å föreningens vägnar i alla dess ärenden, angående vilka ej annat är föreskrivet
i stadgarna. Styrelsen skall verkställa beslut av stämman, handha föreningens ekonomi och
räkenskaper och avge årsredovisning.
§ 5 Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst tre ledamöter av styrelsen begär det.
Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst. Styrelsens protokoll justeras av ordförande
och en ledamot.
§6 Räkenskapsår, årsredovisning och revisionsberättelse
Kalenderår är räkenskapsår. Styrelsens årsredovisning överlämnas senast den 31 januari till
föreningens två på årsstämman utsedda revisorer, som årligen granskar styrelsens
förvaltning och föreningens räkenskaper. Revisorerna avger senast den 14 februari sin
revisionsberättelse.
§7 Årsstämma, extra stämma och kallelse till medlemmar
Ordinarie årsstämma hålls senast den 1 september. Medlemmars rätt att delta i förvaltning
av föreningens angelägenheter utövas å stämma. Extra stämma kan hållas om styrelsen

eller minst hälften av medlemmarna med angivande av anledningen skriftligen begär det .
Skriftlig kallelse (t ex via e-post) till stämma skall skickas till samtliga medlemmar senast 14
dagar före årsstämma och 10 dagar före extra stämma. Senast 10 dagar före årsstämma
skickas dess föredragningslista ut. I kallelse till extra stämma skall anges ärendet som
föranlett stämmans sammankallande.
§8 Årsstämmans fasta punkter
Vid årsstämman tas följande punkter upp: Upprättande av röstlängd, val av två
justeringsmän, fråga om stämman varit behörigt utlyst, styrelsens årsredovisning,
revisorernas berättelse, fråga om balansräkningens fastställande och disposition av
tillgängliga vinstmedel, fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, beslut om årsavgift
till föreningen för nästkommande år, val av styrelseledamöter och suppleanter, val av två
revisorer och revisorsuppleant och övriga frågor som styrelsen eller enskild ledamot
föreslagit. Ärende som inte upptagits på föredragningslistan får stämman inte ta beslut om.
§9 Lika rösträtt vid årsstämman – begränsad röträtt för ledamöter
Varje medlem har en röst vid årsstämman. Omröstning sker öppet eller, om någon begär det,
slutet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst, dock ej vid
val av förtroendeposter då lottning avgör. Ledamot av styrelsen äger inte rätt att delta i beslut
om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken denne är ansvarig och ej heller i val av
revisor.
§ 10 Föreningens upplösning
Stämma som slutgiltigt upplöser föreningen, beslutar även om disposition av dess egendom.

