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STADGAR SNITTBLOMSODLARE I SVERIGE
§1

Föreningens namn: Snittblomsodlare i Sverige

§2

Föreningens säte: Göteborg

§3

Föreningens firmatecknare är ordförande och kassör var och en för sig.

Föreningens ändamål: Snittblomsodlare i Sverige vill sprida kunskap om de småskaliga

snittblomsodlarna i Sverige, och vara ett nätverk där kunskaper och erfarenheter delas mellan

Sveriges snittblomsodlare. Föreningen vill också vara en kvalitetssäkring och kvalitetsmärkning då
medlemmarna uppfyller föreningens medlemskrav. Småskalighet definieras utifrån EU:s definition

av microföretag. Dvs företag med färre än 10 årsanställda och en årlig omsättning under 2 miljoner
euro.
§4

Regler för hur verksamheten ska bedrivas

§5

Regler för medlemskap och uteslutning:

Föreningen består av dess medlemmar och styrelse. Stämman är det högsta beslutande organet.
Medlemskap:

Medlem i föreningen är den som betalar medlemsavgiften och följer följande krav för medlemskap:

Medlem ska ha registrerat firma med syfte att odla snittblommor för i säsong på ett sätt där kemiska

bekämpningsmedel och mineralgödsel undviks. Produktionen sker hantverksmässigt och övervägande på
friland.

Uteslutning:

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade

avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, inte längre följer kraven för medlemskap eller
uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del
av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas

förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst X dagar. I
beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom X dagar efter
beslutet.

§6

Uppgift om beslutande organ:

Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och
föra räkenskaper, samt avge årsredovisning och verksamhetsberättelse till årsstämman för det senaste
räkenskapsåret.

§7

Regler för rösträtt och beslutsfattande:

§8

Bestämmelser om styrelsen:

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

Styrelsen ska bestå av:
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Ordförande (2 år i taget, väljs jämnt år)

Vice ordförande (2 år i taget, välj ojämnt år)
Kassör (2 år i taget, väljs ojämnt år)

Sekreterare (2 år i taget, väljs jämnt år)

Ledamot 1 (2 år i taget, väljs ojämnt år)
Ledamot 2 (2 år i taget, väljs jämnt år)

Ledamot 3 (2 år i taget, väljs ojämnt år)
Suppleant (1 år i taget)
Suppleant (1 år i taget)

Vid stämman utses en valberedning som ska föreslå styrelsemedlemmar till stämman när det är dags.
§9

Verksamhetsår och räkenskapsår: Kalenderår

§11

Regler för ändring av stadgarna: Regeländringar ska röstas igenom vid en årsstämma.

§10
§12

Revisor: Väljs varje år vid stämman

Regler för upplösning av föreningen: För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte

med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar

överlämnas till Föreningen Sesam om summan överstiger eller är lika med 50 000 kronor. Om

summan är under 50 000 kronor ska pengarna användas till gemensam aktivitet som kan glädja
medlemmarna.

§13
§14

Medlemsavgift: Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

Regler för kallelse till årsstämma: Kallelse till årsstämma ska ske genom Facebookgruppen

Snittblomsodlare i Sveriges minst en månad innan stämman. Vill medlem ha kallelse på annat vis, tar
den kontakt för att få den på exempelvis e-post istället.
§15
§16

Årsstämma sker i februari varje år.

Extra föreningsstämma kan hållas om det kan behövas.

