Stadgar 2017

Beslutade på föreningsstämman 2017

Stadgar
Nifa- branschförening för värmländska matföretag ek. för.
§ 1 Föreningens namn
Föreningens firma är Nifa-branschförening för värmländska matföretag ek. för.
§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att fungera som ett
resurscentrum samt mäklar- och kompetensfunktion i förhållande till medlemmarna i deras
verksamhet som livsmedelsproducenter och/eller förädlare av livsmedelsprodukter. Detta innebär att
föreningen skall tillhandahålla medlemmarna tjänster av bland annat följande slag:
- försäljning och marknadsföring,
- förädling och produktutveckling,
- affärssystem, driftsystem och organisation,
- informations- och kommunikativt stöd samt bistå i kompetensutveckling samt
finansieringsutveckling.
- anbudsgivning i samband med offentlig och annan upphandling,
- förhandlingar och kontrakt samt
- effektivisering genom samordning av utrustning, lokaler, logistik, emballage mm.
Verksamheten skall främst vara inriktad på tjänster, produktion och förädling av varor och produkter
som har sitt ursprung eller förädling i Värmland eller regionen.
Huvudsyftet är att skapa arbetstillfällen och bärkraftiga företag genom utveckling av den svenska
matkulturen samt att avyttra produkter och tjänster inom Norden samt på den globala marknaden.
§ 3 Säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstads kommun.
Föreningens verksamhetsområde är i första hand Sverige men avyttring av produkter och tjänster kan
ske i hela världen.
§ 4 Medlemskap
Till medlem i föreningen antas juridiska personer som producerar och/eller förädlar
livsmedelsprodukter i Värmland och dess region eller bedriver tjänster eller annan verksamhet i
anslutning till detta, och som i övrigt kan förväntas bidra till uppfyllandet av ändamålet med föreningen.
Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.
Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till styrelsen som har att besluta i ärendet.
§ 5 Medlemsinsats
Medlemsinsatsen är 1000 kronor och sätts in på föreningens plusgirokonto senast tio arbetsdagar
efter att beslut om medlemskap fastställts.
§ 6 Förvärv av andel
Har medlems andel övergått till annan genom överlåtelse får förvärvaren inträda som medlem i
överlåtarens ställe, om förutsättningarna för medlemskap enligt § 4 uppfylls och ansökan om
medlemskap gjorts inom sex (6) månader efter förvärvet.
Om den som förvärvat medlems andel i föreningen inte ansöker om medlemskap eller om ansökan
avslås, skall den medlem från vilken andelen övergått därmed anses ha sagt upp sig till utträde ur
föreningen. Förvärvaren har i sådant fall den rätt som tillkommer den avgående medlemmen.
§ 7 Avgift
Föreningsstämman kan besluta om uttag av en årlig serviceavgift om högst 3.000 kronor.
§ 8 Uppsägning av medlemskap
Uppsägning till utträde ur föreningen skall göras skriftligen till styrelsen.
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§ 9 Uteslutning
Den som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade beslut eller
annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål, får uteslutas av styrelsen.
Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan
till styrelsen inom tre månader efter att meddelandet om uteslutning skickats till medlemmen.
§ 10 Förlust av rösträtt
Den som sagt upp sig till utträde eller uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar
och beslut om föreningens angelägenheter.
§ 11 Avgång
Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast en månad efter
uppsägning av medlemskap, uteslutning eller annan omständighet som föranlett avgången.
§ 12 Återbetalning av insats
Medlem som avgått ur föreningen har rätt att sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång få ut sin
insats och andel av beslutad vinstutdelning i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. lagen om
ekonomiska föreningar.
§ 13 Föreningens organ
Föreningens beslutande organ är;
- Föreningsstämma
- Styrelse
- Revisorer
Vid beslut i styrelse och på föreningsstämma skall enighet eftersträvas. Kan ej sådan uppnås krävs
enkel majoritet med ordförande som utslagsröst, utom i de fall föreningslagen föreskriver annat, för att
ett beslut skall vara giltigt. Vid lika röstetal i samband med personval vid föreningsstämma skall
lottning avgöra beslutet.
§ 14 Styrelse
Föreningens styrelse utses av föreningsstämman och skall bestå av lägst tre (3) och högst nio (9)
ordinarie ledamöter. Stämman fastställer i samband med valen hur många ledamöter styrelsen skall
ha inom den angivna ramen.
Mandatperiod är två år, dvs. fram tills ordinarie stämma hållits andra räkenskapsåret efter valet. Halva
antalet ledamöter väljs årligen.
Styrelsens ordförande väljs av stämman. Övriga befattningshavare utses inom styrelsen, senast vid
första sammanträdet efter ordinarie stämma.
För styrelsens ledamöter utser stämman, för ett år i sänder, lägst tre (3) och högst fyra (4) ersättare.
De inträder i styrelsen då ordinarie ledamot avgått eller under en längre tid är förhindrad att delta i
styrelsens arbete. Ersättarna inträder i den ordning de blivit valda.
Person som är omyndig, försatt i konkurs eller underkastad näringsförbud kan inte vara ledamot i
styrelsen.
§ 15 Verkställande direktör
Styrelsen kan utse en verkställande direktör att leda och utveckla verksamheten.
§ 16 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser, två i förening.
§ 17 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
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§ 18 Årsredovisning
Styrelsen är skyldig att upprätta och avlämna årsredovisning omfattande förvaltningsberättelse,
resultaträkning och balansräkning. Årsredovisningen skall avlämnas till revisorerna senast sex (6)
veckor före årsstämman.
Styrelsen ska hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen eller kopior av dessa handlingar
tillgängliga för medlemmarna under minst två veckor närmast före årsstämman.
§ 19 Revisorer
Föreningsstämman skall utse en (1) revisorer samt en (1) revisorsersättare för tiden tills dess
nästkommande årsstämma hållits.
§ 20 Revisionsberättelse
Årsrevisionen skall vara verkställd och berättelse däröver avlämnad till styrelsen senast tre (3) veckor
före årsstämman.
§ 21 Föreningsstämma
En ordinarie föreningsstämma, årsstämma, skall hållas senast under maj månad. Extra
föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det samt när revisor eller minst en tiondel
(1/10) av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär det.
Kallelse till föreningsstämma och extra föreningsstämma skall vara skriftlig och skickas med brev eller
E-post tidigast sex (6) veckor samt senast två (2) före stämman. Kallelsen kan också, inom samma tid,
läggas ut på föreningens hemsida. Den ordinarie revisorn skall, snarast efter att den skickats,
underrättas om kallelsen.
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Medlem företräds av legal ställföreträdare (person
som har rätt att teckna firman) eller ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt. Ett och samma ombud
får inte företräda fler än två medlemmar.
Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller, vid dennes förfall, av den styrelsen utsett.
§ 22 Ärenden på årsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma.
1. Stämman öppnas.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av ordförande för stämman.
4. Anmälan om ordförandens val av protokollförare.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
7. Styrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens VD
12. Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
13. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter
14. Val av styrelse
a) fastställande av antalet ledamöter
b) val av ordförande
c) val av ordinarie ledamöter
d) val av ersättare
15. Val av revisorer
a) val av en (1) revisor
b) val av en (1) revisorsersättare
16. Val av valberedning jämte sammankallande
17. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
18. Övriga ärenden
19. Stämman avslutas
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§ 23 Motionstid
Ärende som medlem önskar hänskjuta till årsstämman skall skriftligen anmälas till styrelsen senast två
(2) månader före stämman.
§ 24 Valberedning
Årsstämman skall välja valberedning. Valberedningen skall då bestå av högst tre (3) personer varav
en utses som sammankallande.
§ 25 Meddelande
Andra meddelanden till medlemmarna, än kallelse till föreningsstämma, skall skickas med brev eller
via E-post.
§ 26 Vinstdisposition
Föreningens överskott skall, efter avsättning till reservfonden, enligt föreningsstämmans beslut, helt
eller delvis, föras i ny räkning, fonderas för särskilt ändamål eller utdelas till medlemmarna i
förhållande till omsättningens värde i nyttjande av föreningens tjänster.
Ordinarie stämma kan besluta att disponibla överskottsmedel genom insatsemission ska överföras till
medlemmarnas insatskonton. Insatsemissionen ska ske i förhållande till varje medlems insatskonto
det senaste räkenskapsårets utgång eller i förhållande till omsättningens värde i nyttjandet av
föreningens tjänster.
§ 27 Behållna tillgångar vid upplösning
Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna. Därvid skall
medlemmarna först få tillbaka inbetalda insatser. Det som återstår fördelas mellan medlemmarna i
förhållande till deras omsättning i förhållande till nyttjandet av föreningens tjänster.
§ 28 Medlems skyldigheter
Medlem är skyldig att lämna styrelsen de uppgifter som kan behövas vid fullföljandet av föreningens
ändamål. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.
Varumärken, och andra liknande kännetecken, som föreningen disponerar över, får användas endast i
enlighet med de villkor föreningsstämman eller styrelsen fastställt.
§ 29 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar sker i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 34 och 35 §§
lagen om ekonomiska föreningar.
§ 30 Övrigt
Beträffande föreningens förhållanden i övrigt gäller vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska
föreningar.
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