STADGAR FÖR FÖRENINGEN MATVÄRDEN.
MatVärden är en ideell förening, som bildats av personer som har intresse av att utveckla
livsmedels- och besöksnäringen, med säte i Bollnäs kommun.

Ändamål

§1

Att

verka för en tillväxt inom livsmedels- och besöksnäringen.

Att

arbeta för att ett livsmedelscentrum med inriktning på utbildning, forskning och
utveckling byggs upp.

Att

genom seminarier och/eller träffar underlätta bildande av nätverk och samverkan

Att

arbeta för att medel införskaffas till gagn för utveckling av livsmedels- och
besöksnäringen.

Medlemskap

§2

Alla företag, enskilda personer och organisationer som verkar för föreningens
ändamål kan antas som medlemmar i föreningen.
Ansökan om inträde görs skriftligen till föreningens styrelse som prövar
ansökan. Föreningen äger rätt att delegera denna prövning. Beslut om inval skall
utan dröjsmål meddelas såväl sökanden som föreningens medlemmar.
Vägras medlemskap kan frågan av sökande hänskjutas till föreningsstämman för
beslut. Medlemskapet erhålls genom att en årsavgift erläggs enligt § 3.

Medlemsavgift

§3

Verksamheten finansieras genom att medlemmarna betalar en medlemsavgift till
föreningen, samt att finansiering söks via fonder, stipendier och liknande.
Medlemmar som utöver medlemsavgiften erlägger serviceavgift får åtkomst till
MatVärdens tjänster. Inkommande medel skall användas för att täcka
föreningens omkostnader. Eventuellt överskott överförs till nästa verksamhetsår.

Medlemmarnas roll

§4

Medlemmarnas roll är att bidra till främjande av föreningens ändamål och
intressen.

Förslag

§5
Förslag till vad intresseföreningen skall ta upp vid sina möten skall lämnas till
styrelsen.

Styrelse

§6
Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande, vice
ordförande, sekreterare, kassör och minst två och högst fyra ordinarie ledamöter.
Hela styrelsen väljs för två års mandattid, förutom ordförande som väljs för ett
års mandattid.
Styrelsen sammanträder minst två gånger per år, på kallelse av ordförande eller
om minst två styrelseledamöter påyrkar detta. Den är beslutför om minst hälften
av antalet ordinarie ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom enkel
röstövervikt. Vid lika röstantal gäller den mening som företräds av ordföranden.
Styrelsen fattar beslut om ersättning för kostnader i samband med
styrelseuppdrag.
Det åligger styrelsen att beakta skatteverkets regler, se bilaga.

Firmatecknare

§7

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör.

Årsmöte

§8
Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Ordinarie medlemsmöte (årsmöte)
hålls före första halvårsskiftets utgång. Kallelsen skall gå ut minst två veckor i
förväg och sänds till den adress som finns i medlemsregistret. Före mötet skall
medlemmarna kunna ta del av valberedningens förslag till funktionärer och få
information om vilka som ingår i valberedningen.

Årsmötet är beslutsfattande med det antal medlemmar som infunnit sig.
Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp:
1. Fråga om årsmötet behörigen utlysts.
2. Godkännande av föredragningslistan.
3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.
4. Föredragning av årsberättelse.
5. Föredragning av revisorernas berättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
8. Val av övriga styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
9. Val av revisor och suppleant
10. Val av två ledamöter i valberedningen
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Övrigt

Rösträtt

§9
Styrelsens medlemmar äger inte rätt att delta i val av revisorer. I övrigt gäller att
samtliga medlemmar har rösträtt. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Vid
rådgivande omröstning äger dock medlem rätt att lägga sin röst utan att vara
personligen närvarande.

Valberedning

§ 10

Valberedningen, som skall bestå av minst två personer, skall vid kallelsen till
årsmötet föreslå ordförande och övriga styrelseledamöter, revisor och suppleant
för denna.
Revision

§ 11
För granskning av föreningens årsredovisning samt styrelsens och eventuell
verkställande direktörens förvaltning utses årligen på ordinarie stämma för tiden
till dess nästa ordinarie stämma har hållits minste en högst två revisorer med
eller utan revisorssuppleant.

Ändringar av stadgar

§ 12

Förslag till ändring av stadgar skall inlämnas skriftligen till styrelsen som sedan
med eget yttrande skall framlägga ärendet vid årsmöte, eller extra medlemsmöte
samt uppge det i kallelsen till sammanträdet. För ändring av stadgar krävs enkelt
majoritets beslut av ordinarie årsmöte eller beslut med två tredjedels majoritet
vid vardera av två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads
mellanrum.

Medlems utträde

§ 13

Utträde ur föreningen sker skriftligen till styrelsen. Medlem som inte betalat
årsavgift anses också ha utträtt ur föreningen. Medlem förlorar sin rösträtt från
tidpunkten för utträdet.

Upplösning

§ 14
Upplösningen av föreningen kan ske efter 2/3 majoritetsbeslut vid två på
varandra följande föreningsmöten, varav ett ordinarie årsmöte med minst en
månads mellanrum. Förslag om upplösning skall vara väckt minst sex veckor
innan årsmötet.
Vid föreningens upplösning skall av behållningen insatserna återbetalas.
Återstående behållning fördelas mellan samtliga medlemmar.

