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Firma, ändamål, styrelsens säte
Föreningens firma

Ändamål

Styrelsens säte
Verksamhetsområde

§1
Föreningens firma är Varaslättens Lagerhus
ekonomisk förening (nedan benämnd föreningen).
§2
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att själv eller genom annan:
1. Inköpa, förädla och sälja produkter från och till medlemmarnas
lantbruk och livsmedelsproduktion.
2. Främja lantbrukets tekniska och ekonomiska utveckling.
3. Bedriva med detta förenlig verksamhet som styrelsen finner
lämpligt.

§3
Styrelsen har sitt säte i Vara kommun.
Föreningens huvudsakliga verksamhetsområde omfattar Västra
Götaland och närliggande områden.

Medlemskap och insats
Antagande
av medlem

§4
Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person som bedriver
lantbruk och spannmålsproduktion förutsatt att den sökande
skäligen kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt
bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Med ”spannmål”
avses i stadgarna spannmål, oljeväxter och baljväxter.
Ansökan om inträde görs skriftligen och prövas av styrelsen.

Förvärv av andel

§5
Den som utan att vara medlem genom överlåtelse förvärvat
medlems andel ska ansöka om inträde inom sex månader efter
förvärvet. Antages personen inträder den som medlem i
överlåtarens ställe. Ansöker förvärvaren inte om inträde inom
föreskriven tid eller avslås dennes ansökan, ska överlåtaren därmed
anses ha sagt upp sig till utträde. Förvärvaren har i sådant fall rätt
1

till återbetalning av inbetalda eller genom insatsemission
tillgodoförda medlemsinsatser enligt § 10.
Den som genom bodelning, arv eller testamente har förvärvat en
medlems andel har rätt att efter anmälan inträda som medlem i
föreningen. Anmälan om inträde ska, vid förvärv av en avliden
medlems andel, göras senast sex månader efter dödsfallet eller vid
den senare tidpunkt då dödsboets avgång ur föreningen inträffar
enligt § 8. I annat fall än vid bodelning på grund av dödsfall ska
anmälan göras senast sex månader efter det att andelen vid
bodelning har lagts ut på andra makens lott. Ansöker förvärvaren
inte om inträde inom denna tid, ska medlemmen därmed anses ha
sagt upp sig till utträde. Förvärvaren har i sådant fall rätt till
återbetalning av inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda
medlemsinsatser enligt § 10.

Insatsskyldighet

§6
Under de tre första räkenskapsåren efter inträdet ska medlem delta
med de insatser som styrelsen bestämmer. Därefter deltar medlem
med 1 insats per 100 kg i genomsnitt inlevererad spannmål under
den senaste treårsperioden upp till insatsskyldigheten. Beräkning av
genomsnittet ska göras årligen och vid minskning sker ingen
nedsättning av antalet insatser såvida inte styrelsen, då särskilda
skäl finns, beslutar annat.
Föreningsstämman kan besluta om storleken på insatsskyldigheten
(1250 insatser) inom intervallet 50 000 - 125 000 kr och följaktligen
om insatsens storlek inom intervallet 40 - 100 kr.
Insatsemission påverkar inte medlems insatsskyldighet.

Insatsbetalning

§7
Avdrag för insatsbetalning görs från medlems spannmålslikvider.
Det årliga avdraget begränsas till högst 1,00 kr per 100 kg, men får
inte heller överstiga av föreningsstämman fastställd procentsats i
intervallet 5-10 % av den fastställda insatsskyldigheten.
Insatsemissionsbelopp tillgodoräknas inte medlem som betalning av
insatsskyldighet.

Utträde

§8
Uppsägning till utträde ur föreningen ska göras skriftligt.
Medlem som sagt upp sig till utträde eller uteslutits förlorar genast
rätten att delta i föreningens överläggningar och beslut.
Utom i de fall som avses i 7 kap 48 § andra stycket
(insatsskärpningar m.m.) och 12 kap 20 § (fusion) FL, utträder
medlemmen ur föreningen vid utgång av ett räkenskapsår, som
infaller näst efter tre månader efter det att medlemmen har sagt upp
sig till utträde eller uteslutits eller annan omständighet inträffat som
föranlett avgången.
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Uteslutning

§9
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar
föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan efter
skriftlig varning uteslutas av styrelsen.
Om medlem, utan att förhållanden enligt första stycket föreligger,
inte levererat produkter till eller köpt förnödenheter från föreningen
under de fem senaste räkenskapsåren kan styrelsen anmoda
medlemmen att utträda samt om denne inte inom tre månader följer
denna anmodan, besluta att medlemskapet ska upphöra.
Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till
föreningsstämma genom anmälan till styrelsen inom tre månader
från det meddelandet om uteslutningen sänts till medlemmen.

Insatsåterbetalning

§ 10
Utom i de fall som avses i 7 kap 48 § andra stycket och 12 kap 20 §
FL ska följande gälla avseende insatsåterbetalning.
När en medlem har avgått har den rätt att få ut sina inbetalda och
genom insatsemission tillgodoförda insatser i enlighet med 4 kap 1
§ FL endast om medlemmen vid avgången varaktigt upphört med
lantbruk eller livsmedelsproduktion inom föreningens
verksamhetsområde och om avgången inte beror på uteslutning
enligt 9 § första stycket dessa stadgar. Upphörande ska anses
varaktigt om produktionen inte fortsätts under sådana förhållanden
att medlemmen fortfarande har väsentligt intresse däri.
Avgången medlem som inte uppfyller de i första stycket angivna
förutsättningarna för insatsåterbetalning äger ändå rätt att få ut
inbetalda medlemsinsatser och medlemsinsatser som är
tillgodoförda genom insatsemission men dock med en femtedel per
år räknat från avgången. Styrelsen kan besluta om kortare
återbetalningstid.
Om avgången medlem återinträder i föreningen innan hela
medlemsinsatsbeloppet återbetalats, upphör återbetalningen och
det återstående beloppet tillgodoförs medlemmen såsom insats,
oavsett vad som stadgats i 7 § men med beaktande av 6 §.

Styrelse, revision och förvaltningsråd
Styrelse

§ 11
Styrelsen företräder föreningen och består av lägst fem och högst
sju ledamöter, samtliga valda av föreningsstämman för en tid av två
år. Styrelseledamot utses för tiden till dess ordinarie
föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet,
dock ska mandattiden bestämmas så att halva antalet
styrelseledamöter avgår varje år.
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Till styrelseledamot kan väljas annan lämplig person än
röstberättigad medlem. Röstberättigade medlemmar ska dock vara i
majoritet.
Styrelsen utser inom sig ordförande och om styrelsen finner lämpligt
vice ordförande.
Den som fyllt 68 år får inte väljas för förtroendeuppdrag i föreningen.

Firmateckning

§ 12
Föreningens firma tecknas av den eller dem styrelsen utser.

Räkenskapsår

§ 13
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 maj - 30 april.

Årsredovisning

Revisorer

§ 14
Styrelsen ska senast den 30 juni lämna sina redovisningshandlingar
till revisorerna.
§ 15
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas tre revisorer jämte
suppleanter. Uppdraget upphör vid slutet av nästa ordinarie
föreningsstämma då revisorsval förrättas. En av revisorerna och
dennes suppleant ska vara auktoriserad.
Revisorerna ska senast 14 dagar efter att ha tagit emot föreningens
årsredovisning lämna sin revisionsberättelse.

Förvaltningsråd/
Valberedning

§ 16
Inom föreningen ska finnas ett förvaltningsråd bestående av lägst
10 och högst 15 ledamöter vilka väljs för en tid av två år räknat från
ordinarie föreningsstämma ena året till ordinarie föreningsstämma
två år därefter. Till förvaltningsrådet kan suppleanter utses.
Mandattiden ska bestämmas så att halva antalet ledamöter avgår
varje år.
Vid första sammanträdet efter förrättat val utser förvaltningsrådet
inom sig ordförande och vice ordförande.
Förvaltningsrådet har till uppgift att vara valberedning, representera
medlemmarna och vara representanter mot medlemmarna i
föreningsfrågor samt avge yttrande till styrelsen i ärenden som
denna lämnar rådet.
Vid förvaltningsrådets sammanträde förs protokoll genom styrelsens
försorg. Förvaltningsrådet sammanträder minst en gång årligen och
dessutom då styrelsen så beslutar eller då minst en tredjedel av
rådets ledamöter så begär. Kallelse till sammanträde utfärdas av
styrelsen.
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Föreningsstämma
Föreningsstämma

§ 17
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader efter utgången
av varje räkenskapsår. Extra föreningsstämma hålls, då styrelsen
finner sådan erforderlig eller då det för uppgivet ändamål skriftligen
begärs av en revisor eller minst en tiondel av samtliga
röstberättigade medlemmar.
Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall
för ordföranden av den som styrelsen utsett.

Kallelse

Kallelse till ordinarie föreningsstämma och extra föreningsstämma
sker tidigast sex veckor och senast två veckor före stämma.
Kallelse görs genom skriftligt meddelande per brev, e-post, sms
eller annan elektronisk kommunikation som föreningen använder för
att nå medlem.
Övriga meddelanden ska lämnas till medlemmarna på liknande sätt.

Rösträtt

En medlem har en röst.
Rösträtt på föreningsstämma tillkommer medlem, vilken inte
uppsagt sig till utträde eller uteslutits ur föreningen eller brister i sina
skyldigheter mot föreningen.
Person som inte är medlem har rätt att närvara på föreningsstämma
efter stämmans medgivande och har även rätt att yttra sig efter
stämmans särskilda medgivande.

Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut om det på två på
varandra följande stämmor och att beslutet på den senare stämman
biträtts av minst två tredjedelar av de röstande eller den större
majoritet som krävs enligt 7 kap 35 § FL. Ändring av dessa stadgar
är även giltigt vid beslut på en stämma under förutsättning att
samtliga medlemmar samtycker till det.

§ 18
Ärenden på ordinarie Vid föreningsstämma får inte behandlas ärende som inte varit
föreningsstämma
angivet på kallelse till stämman.
Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma:
1. Val av ordförande att leda stämman.
2. Anmälan om styrelsens val av protokollförare.
3. Fastställande av röstlängd samt medgivande om närvaro för
andra än medlemmar.
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans
protokoll.
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
6. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse.
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8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
11. Beslut om ersättningar till förtroendevalda.
12. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter.
13. Fastställande av antal samt val av förvaltningsråd/valberedning
jämte eventuella suppleanter.
14. Val av revisorer jämte suppleanter.
15. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman eller som av
medlem ingivits till styrelsen senast två månader före stämman.
16. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.

Övriga bestämmelser
Efterlikvid

Vinstdisposition

§ 19
Styrelsen beslutar om återbäring, efterlikvid eller annan gottgörelse.

§ 20
Uppkommer vinst efter avsättning till återbäring, efterlikvid eller
annan gottgörelse ska den vinsten enligt föreningsstämmans beslut
fonderas eller fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras
försäljning till föreningen under året.
Föreningsstämman får inte besluta om vinstutdelning eller
överföring till medlemsinsatserna genom insatsemission av större
belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt.

Insatsemission

Beslut om insatsemission enligt 10 kap 2 § FL fattas av ordinarie
föreningsstämma efter förslag av styrelsen.
Utdelningsbart fritt eget kapital får överföras till medlemsinsatserna
genom insatsemission.
Grund för fördelning av insatsemissionens belopp mellan
medlemmarna ska vara den likvid de uppburit genom återbäring,
efterlikvid eller annan gottgörelse, eller medlemmarnas försäljning
till föreningen under året enligt styrelsens förslag.

Behållna tillgångar
vid upplösning

§ 21
Vid föreningens upplösning ska, där inte annat följer av
föreningslagen, dess behållna tillgångar delas mellan
medlemmarna. Därvid ska medlemmarna först återfå inbetalda och
genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser.
Återstoden ska därefter delas mellan dem i förhållande till den
invägda spannmålen som medlemmarna levererat till föreningen
under föreningens fem sista räkenskapsår.
Den som inträtt som medlem i annans ställe får tillgodoräkna sig de
likvider som tidigare innehavare av medlemmens andel fått under
den angivna tiden.
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Pantsättning

Force majeure m.m.

Hänvisningar till
föreningslagen

§ 22
Medlems inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda
medlemsinsats utgör ständig pant för all föreningens fordran mot
medlemmen. Föreningen har rätt att, om medlem inte betalar sin
skuld, behålla motsvarande belopp av den inbetalda och genom
insatsemission tillgodoförda insatsen då medlemmen avgår eller på
annan lag- eller stadgeenlig grund erhåller rätt att få ut sin insats.
§ 23
Föreningen är inte skyldig att leverera eller mottaga leverans från
medlemmar eller andra, då force majeure föreligger eller då driften
inte kan i normal omfattning upprätthållas på grund av
krigshändelse, krigsförberedande åtgärder, strejk, lockout,
eldsvåda, olyckshändelse, trafikrubbningar, varuransoneringar eller
dylikt. Föreningen har i sådana fall inte heller ersättningsskyldighet
för den skada som det orsakat medlemmen.
§ 24
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.
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