Stadgar Svensk Ullmärkning Ekonomisk Förening.
§ 1 Firma
Föreningens firma är Svensk Ullmärkning Ekonomisk Förening.
§ 2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla och
förvalta en märkning för svensk ull som får användas av föreningens medlemmar. Medlemmarna
deltar i verksamheten som förvaltare och användare av märkningen.
§ 3 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Laholms Kommun.
§ 4 Medlems antagande
Till medlem i föreningen antas juridiska personer och verksamheter med ett organisationsnummer
som kommer att nyttja ullmärkningen i sin verksamhet och kan förväntas följa föreningens stadgar och
beslut samt bidra till fullföljandet av ändamålet med föreningen.
Ansökan om inträde skall vara skriftlig och prövas av styrelsen.
§ 5 Insats
Insatsen i föreningen är 500 kronor.
Varje medlem ska delta i föreningen med en (1) insats (obligatorisk insats). Insatsen ska betalas till
föreningens konto senast 30 dagar efter inträde i föreningen.
§ 6 Serviceavgift
Föreningsstämman får besluta medlemmarnas årliga serviceavgift.
Serviceavgiften skall baseras på medlemmens omsättning av svensk ull och/eller produkter av svensk
ull.
§ 7 Medlems skyldigheter i övrigt
Förutom att fullgöra sina skyldigheter som följer av dessa stadgar ska medlem, vid deltagandet i
föreningens verksamhet, följa direktiv och instruktioner som föreningsstämman och styrelsen beslutar
om.
Medlemskrav och riktlinjer kring användning av märkning finns i bilaga/ på hemsida.
§ 8 Uppsägning av medlemskapet
Uppsägning till utträde ur föreningen ska göras skriftligen till styrelsen.
§ 9 Uteslutning
Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade beslut eller
som på annat sätt motarbetar föreningens intressen och ändamål, får uteslutas.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
Medlem som inte deltagit i föreningens verksamhet på det sätt som föreskrivs i dessa stadgar under
föreningens två senaste räkenskapsår får uteslutas av styrelsen.
Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens
angelägenheter.
§ 10 Medlems avgång
Medlem avgår, medlemskapet upphör, ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som slutar
tidigast en (1) månad efter att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som
föranlett att avgången inträffat.
§ 11 Återbetalning av insats m.m.
Medlem som avgått har rätt att få ut sin medlemsinsats och eventuell beslutad vinstutdelning i enlighet
med lagen om ekonomiska föreningar.
Medlem som uteslutits har inte rätt att få ut sin medlemsinsats.

§ 12 Förvärv av andel
Har medlems andel övergått på annan genom bodelning, arv eller testamente ska den som förvärvat
andelen söka medlemskap inom sex (6) månader efter förvärvet eller, då fråga är om förvärv av
avliden medlems andel, senast vid den tidpunkt då den avlidne skulle ha avgått om dödsfallet
jämställts med en uppsägning av medlemskapet.
Den som förvärvat en medlems andel genom överlåtelse (köp, gåva, byte etc.) utan att själv vara
medlem i föreningen ska ansöka om medlemskap inom (6) månader efter förvärvet.
Beträffande förutsättningar för medlemskap, form för ansökan och beslutande organ vid ansökan
enligt första och andra stycket gäller vad som föreskrivs i dessa stadgar.
Beviljas medlemskap inträder förvärvaren i medlemmens ställe. Ansöker förvärvaren inte om
medlemskap inom den föreskriva tiden eller vägras medlemskap, anses medlemmen därmed ha sagt
upp sig till utträde ur föreningen. Förvärvaren har i sådant fall den rätt som annars tillkommit den
avgående medlemmen.
§ 13 Styrelsen
Föreningens styrelse utses av föreningsstämman.
Styrelsen består av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter samt lägst en (1) och högst tre (3)
suppleanter. Suppleanterna tjänstgör i vald ordning.
Mandatperioden är två år för ordinarie ledamöter. Halva antalet ledamöter väljs årligen. Suppleanter
väljs för tiden fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma. Styrelseledamöter och suppleanter
väljs för tiden fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma.
Föreningsstämman utser ordförande, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsens beslut fattas med en enkel majoritet, dvs. flertalet av de röstande. Vid lika röstetal har
ordförande utslagsröst.
§ 14 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, var och en för sig, av dem styrelsen utser till
firmatecknare.
§ 15 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår löper från 1/1 – 31/12.
§ 16 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna sin årsredovisning till revisorn senast sex veckor före den årsstämma där den ska
läggas fram.
Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för medlemmarna senast två veckor före årsstämman.
§ 17 Revisor
Föreningen ska årligen välja en (1) revisor och högst en (1) revisorssuppleant för tiden till dess
ordinarie föreningsstämma hållits, räkenskapsårets efter valet.
§ 18 Revisionsberättelsen
Revisorn ska lämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före årsstämman.
§ 19 Årsstämma
Ordinarie föreningsstämma, årsstämma, ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut.
Vid årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande vid stämman och dennes anmälan av protokollförare
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
4. frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
5. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
6. fastställande av resultat och balansräkningen samt beslut med anledning av årets vinst eller förlust.
7. frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

8. eventuella arvoden till förtroendevalda
9. styrelseval enligt § 13
10. revisorsval enlig § 17
11. fastställande av serviceavgift
12. val av valberedning enlig § 20
13. eventuella propositioner och motioner
14. övriga frågor
Ärende om medlem önskar hänskjuta till årsstämman ska skriftligen anmälas till styrelsen senast två
månader före stämman. Styrelsen ska i god tid meddela medlemmarna när stämman ska hållas.
§ 20 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska hållas vid de tillfällen och för de ändamål föreningsstämman i förväg
beslutat och i övrigt då styrelsen anser att det behövs och då det, för behandling av en viss fråga eller
vissa frågor, begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar.
§ 21 Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma, såväl ordinarie som extra, ska vara utsänd tidigast sex veckor och
senast två veckor före stämman. Kallelse sker via post eller e-post.
§ 22 Ombud och biträde
En medlem som inte är personligen närvarande vid föreningsstämman får utöva sin rätt vid stämman
genom ombud. En medlem får inte företrädas av fler än ett ombud.
Ombudet ska ha en skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt. En fullmakt gäller
högst ett år från utfärdandet.
Ett ombud får företräda en medlem.
Medlem eller ett ombud får ha med sig ett biträde vid föreningsstämman, biträdet får yttra sig vid
föreningsstämman.
§ 23 Meddelanden
Andra meddelanden till medlemmarna, än kallelser till föreningsstämman, ska lämnas på samma sätt
som kallelse till föreningsstämma.
§ 24 Disposition av föreningens vinst.
Fritt eget kapital enligt den fastställda balansräkningen ska enligt föreningsstämmans beslut helt eller
delvis
- föras i ny räkning
- fonderas för särskilt ändamål
- vinstutdelning
§ 25 Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar ska fattas i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar.
Stadgeändring beslutas antingen:
1. Med enhälligt beslut av samtliga röstberättigade medlemmar på en extra eller ordinarie
föreningsstämma eller
2. Med en enkel respektive två tredjedels (2/3) majoritet av de röstande på två varandra
följande stämmor.
§ 26 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen, likvidation, fattas i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna så att
de först får ut sina medlemsinsatser. Vad som därefter återstår delas lika mellan medlemmarna.
§ 27 Övrigt
Beträffande föreningens förhållanden i övrigt gäller vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska
föreningar.

Att dessa stadgar antagits vid föreningens konstituerande stämma den ___/___-2021 intygas:

