Stadgar

I stadgarna används ibland förkortningen FL, som betyder ”Lagen om
ekonomiska föreningar”, utfärdad den 11 juni 1987 (SFS 1987:667).
Stadgarna är antagna på årsstämman 2016-05-31 och registrerade av
Bolagsverket 2016-07-29.
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Föreningens firma
§1
Föreningens firma är Skogsägarna Norrskog ek. för.

Ändamål
§2
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att själv eller genom annan
1 driva handel med och förädling av skog och skogsprodukter
från huvudsakligen föreningens medlemmar och annan därmed
förenlig verksamhet;
2 verka för en tryggad och ändamålsenlig avsättning till bästa
möjliga priser för medlemmarnas skogsprodukter;
3 verka för en god skogsskötsel och tillhandahålla tjänster och
förnödenheter för medlemmarnas skogsbruk;
4 stödja och utveckla enskilt skogsbruk samt bevaka och främja
medlemmarnas näringspolitiska intressen.

Verksamhetsområde
§3
Föreningens verksamhetsområde beslutas av Norrskogs styrelse.

Styrelsens säte
§4
Styrelsen har sitt säte i Kramfors.

Medlemskap
§5
Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person som inom föreningens verksamhetsområde äger skog eller eljest bedriver skogsbruk eller handel med skog och skogsprodukter och som kan antas
främja föreningens ändamål och följa dess stadgar och beslut.
Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig och prövas av styrelsen eller den som styrelsen därtill utsett.
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Insatser
§6
1 mom
Medlem som bedriver skogsbruk skall delta i föreningen med en insats om 200 kronor per påbörjat tusental kronor av det för medlemmen vid varje tillfälle gällande taxerade skogsbruksvärdet.
Medlem är dock inte skyldig att delta i föreningen med högre insatsbelopp än 80.000 kronor (insatstak).
Vid flerägda fastigheter/delad lagfart beräknas insatsskyldigheten
som om fastigheten ägts av en fysisk eller juridisk person. Insatsskyldigheten fördelas på delägarna i förhållande till ägarandel.
Om det genomsnittliga taxerade skogsbruksvärdet i föreningens
verksamhetsområde höjs vid allmän fastighetstaxering skall insatstaket förändras i högst motsvarande omfattning om och i den mån
föreningens styrelse så beslutar. Annan medlem deltar med det antal insatser som styrelsen bestämmer. Medlem är dock skyldig att
delta i föreningen med lägst 20 insatser, vilket antal styrelsen äger
rätt att höja efter samma princip som gäller för ovan nämnda justering av insatstaket.
2 mom
Insats erlägges genom
1 dels avdrag från avräkningslikvid enligt styrelsens beslut, dock
med högst 2 procent av bruttovirkesvärdet på levererad
stamved;
2 dels överföring enligt styrelsens beslut av hela eller delar av
efterlikvid för försåld skog och levererade skogsprodukter;
3 dels överföring enligt styrelsens beslut av hela eller delar av
insatsränta på inbetalda medlemsinsatser.
4 dels genom kontant inbetalning av 20 insatser inom fem år efter tillträdet om styrelsen så beslutar.
Det under ett räkenskapsår från avräkningslikvid dragna beloppet
får inte överstiga 10 procent av insatstaket.
Kommuner, pastorat, allmänningar och därmed jämställda samfälligheter erlägger insats efter styrelsens beslut endast genom överföring helt eller delvis av dem tillkommande efterlikvid och/eller
insatsränta.
Insatsemission påverkar inte medlems insatsskyldighet. Insatsemissionsbelopp tillgodoräknas ej medlem som insatsbetalning.
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Utträde
§7
Uppsägning till utträde skall vara skriftlig.
Uppsägning får ej ske förrän två år efter inträdet, såvida medlem ej
varaktigt upphört med att bedriva skogsbruk eller handel med skog
och skogsprodukter inom föreningens verksamhetsområde.

Uteslutning
§8
Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller i övrigt
motarbetar dess intressen eller ändamål och som inte rättar sig efter
av styrelsen skriftligt meddelad varning, kan uteslutas av styrelsen.
Medlem som under de senaste fem åren inte levererat sina skogsprodukter till föreningen kan uteslutas av styrelsen.
Utesluten medlem kan hänskjuta frågan till föreningsstämman för
prövning genom anmälan till styrelsen inom tre månader från det
meddelande om beslutet om uteslutning avsänts till honom.

Avgång
§9
Avgång ur föreningen äger rum vid den utgång av räkenskapsår,
vilken infaller näst efter en månad efter det att medlemmen sagt
upp sig till utträde eller uteslutits eller annan omständighet som
föranlett avgången inträffat. I de fall som avses i 7 kap 15 § tredje
st (insatsskärpning m m) och 12 kap 4 § andra st (fusion) föreningslagen (FL) gäller månadsfristen enligt särskilda regler.

Rätt att få ut insatser
§ 10
1 mom
Avgången medlem har rätt att utfå inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser samt beslutad vinstutdelning i
enlighet med 4 kap 1 § FL i följande fall:
1 Rätt därtill föreligger enligt 7 kap 15 § tredje st och 12 kap 4 §
andra st FL.
2 Avgången beror på att medlemmen avlidit.
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3

Avgången beror på uppsägning till utträde på grund av att
medlemmen varaktigt upphört med skogsproduktion inom föreningens verksamhetsområde eller varaktigt upphört med
handel med skog och skogsprodukter inom samma område.
4 Avgången beror på uteslutning enligt § 8 andra stycket.
2 mom
Vid avgång av annan anledning än sådan som avses i 1 mom har
medlem rätt att utfå sina inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser med 1/3 per år med början året efter avgången. Styrelsen kan dock för särskilda fall besluta om kortare
återbetalningstid.
3 mom
På medlems begäran återbetalas överskjutande insatsbelopp (s k
överinsats) enligt 4 kap 3 § FL.
4 mom
Minimiinsats och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser återbetalas ej under den tid medlemskapet består.
5 mom
Om avgången medlem återinträder i föreningen, innan hela medlemsinsatsbeloppet återbetalats, upphör återbetalningen och det
återstående beloppet tillgodoföres honom såsom insats med beaktande av vad som stadgas i 6 §.

Förlust av rösträtt
§ 11
Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast
rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

Föreningens organ
§ 12
Föreningens organ är:
1 Föreningsstämma
2 Föreningsstyrelse
3 VD
4 Revisorer
5 Årsmöte i skogsbruksområde
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Skogsbruksområde
§ 13
Styrelsen indelar föreningens verksamhetsområde i skogsbruksområden och utfärdar riktlinjer för områdenas verksamhet.
§ 14
Skogsbruksområdets årsmöte väljer för området ett råd som skall
bestå av minst tre och högst nio ledamöter.

Skogsbruksområdets årsmöte
Kallelse
§ 15
Kallelse till årsmöte sker senast en vecka före mötet genom annons
i medlemstidning eller genom skriftligt meddelande.
Rösträtt
§ 16
Medlems tillhörighet till skogsbruksområde bestäms normalt av den
geografiska belägenheten av huvuddelen av medlemmens skogsinnehav. En medlem har rätt att närvara, yttra sig och rösta vid
årsmöten inom detta skogsbruksområde. Varje röstberättigad
medlem har en röst. Medlem, som inte bor i det skogsbruksområde
där medlemmens fastighet är belägen, äger rätt att närvara och yttra
sig på möte i det skogsbruksområde som ligger närmast
bostadsorten. Medlems rösträtt får enligt skriftlig fullmakt utövas
av annan röstberättigad medlem eller av den som, oaktat han ej är
medlem, enligt 24 § andra stycket nedan ändå får vara ledamot av
föreningens styrelse. Ingen får på grund av fullmakt företräda mer
än en medlem förutom sig själv.
Årsmöte utser fullmäktige till föreningsstämma. Till fullmäktige får
utses röstberättigad medlem eller den, som oaktat han ej är medlem
ändå får vara ledamot av föreningens styrelse. Röstning sker öppet
utom vid personval där någon röstberättigad begär sluten omröstning och vid avgörande av sakfråga beträffande vilken lägst en
tredjedel av de närvarande röstberättigade röstar för sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs val samt frågor, vari sluten omröstning ägt rum, genom lottning. Vid lika röstetal i andra frågor gäller
den mening som biträds av årsmötets ordförande.
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Tidpunkt
§ 17
Ordinarie årsmöte hålls senast under maj månad.
Extra årsmöte hålls, när styrelsen finner skäl därtill eller då det
skriftligen med angivande av ändamålet hos styrelsen påfordras av
revisorerna eller minst en tiondel av skogsbruksområdets röstberättigade medlemmar.
Ärenden
§ 18
1 mom
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1 val av ordförande,
2 val av sekreterare,
3 fastställande av röstlängd,
4 val av två justeringsmän,
5 fråga om mötet utlysts i behörig ordning,
6 överläggning angående styrelsens redovisningshandlingar och
revisionsberättelser,
7 redogörelse av skogsbruksområdets råd för verksamheten i
området, under det gångna året samt överläggning därom och
om verksamheten under det innevarande året,
8a val av ledamöter till skogsbruksområdets råd,
8b val av ordförande i skogsbruksområdets råd under ett år,
9 ärenden i vilka föreningsstyrelsen finner att uttalanden från
årsmötet bör inhämtas,
10 motioner från medlemmarna,
11 val för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits av en
fullmäktig till föreningsstämman för varje påbörjat 200-tal
medlemmar inom skogsbruksområdet.
Som 2:a fullmäktige från skogsbruksområden med minst 201
medlemmar skall dock ordföranden ingå såvida han/hon ej redan valts som 1:a fullmäktig; för samtliga fullmäktige från
skogsbruksområdet skall väljas suppleanter som skall inträda i
tjänst i den ordning årsmötet bestämmer,
12 val av valberedning för skogsbruksområdet,
13 övriga ärenden, som mötet beslutar ta upp.
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2 mom
Extra årsmöte skall av styrelsen kallas för behandling av följande
ärenden:
1 val, för tid som ovan under 1 mom punkterna 11 och 12 sägs,
av fullmäktig eller ledamot i föreningsstämmans valberedning, då ledamot avgått och suppleant icke finns,
2 ärenden i vilka föreningsstyrelsen finner att uttalanden från
årsmötet bör inhämtas.

Ordföranderåd
§ 19
Ordföranderådet är ett rådgivande organ för styrelsen. Ordföranderådet
nominerar ledamöter till föreningsstämmans valberedning. Ordföranderådet
utgörs av de vid sbo-årsmöten valda sbo-styrelsernas ordförande med
respektive vice ordförande som suppleant. Föreningens ordförande kallar
till sammanträde minst en gång per år. Därutöver kallas till sammanträde
när föreningens ordförande finner så erforderligt samt då föreningens
styrelse eller minst 25 procent av ordföranderådets ledamöter begär detta.
Närmare bestämmelser om ordföranderådet utfärdas av styrelsen.

Föreningsstämma
§ 20
De på årsmötena i skogsbruksområdena utsedda fullmäktige utgör
föreningsstämma och utövar helt dennas befogenhet.
Rösträtt, kallelse och beslut
§ 21
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast under juni månad. Extra föreningsstämma hålls då föreningsstyrelsen finner sådan erforderlig eller då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av en revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade fullmäktige.
Varje fullmäktige äger en röst. Fullmäktige får ej rösta genom ombud.
Föreningsstyrelsens ledamöter och revisorerna äger deltaga i föreningsstämmans överläggningar och framställa förslag. Yttranderätt
tillkommer jämväl föreningsmedlem. Föreningsstämman öppnas av
föreningsstyrelsens ordförande och vid förfall för honom av den,
som föreningsstyrelsen därtill utsett. Kallelse till föreningsstämma
skall ske genom skriftligt meddelande till envar fullmäktig. Kallel-
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seåtgärden skall vara vidtagen tidigast fyra veckor före och senast
två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra
stämma. Det åligger föreningsstyrelsen att samtidigt härom underrätta revisorerna.
Föreningsstämmans val och beslut enligt paragraf 22 vid punkterna
11, 12, 13, och 15 skall förberedas av den valberedning, som valts
på föregående ordinarie stämma. Valberedningen skall bestå av 7 –
15 ledamöter och väljas för två år. För att uppnå kontinuitet väljs
hälften av ledamöterna varje år. Röstning sker enligt
bestämmelserna i § 16.
Ärenden
§ 22
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1 val av ordförande och vice ordförande för stämman,
2 anmälan om föreningsstyrelsens val av sekreterare,
3 fastställande av röstlängd,
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 samt i förekommande fall även koncernrevisionsberättelse,
8 beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
samt i förekommande fall även koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning,
9 beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
10 beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
11 bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar
skall väljas till olika uppdrag inom föreningen,
12 fastställande av antal samt val av styrelseledamöter och
ordförande,
13 val av revisorer jämte suppleanter,
14 val av valberedning,
15 val av ombud och suppleanter till stämmor i organisationer, till
vilka föreningen är ansluten,
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16 ärenden som av styrelsen, sbo-årsmöte eller medlem jämlikt
22 § hänskjutit till stämma,
17 övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.

Motionstid
§ 23
Motion skall, tillsammans med årsmötets yttrande däröver, av
skogsbruksområdets råd senast efter en vecka vidarebefordras till
styrelsen och föreningsstämman. Annat ärende, som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma, skall av medlemmen
skriftligen anmälas till föreningens styrelse senast en månad före
stämman.
Önskar skogsbruksområde ärende upptaget till behandling å ordinarie föreningsstämma, skall anmälan härom göras till föreningens
styrelse senast en vecka efter skogsbruksområdets årsmöte.

Föreningsstyrelse
Val och sammansättning
§ 24
Styrelsen består av lägst sju och högst elva ledamöter samt av föreningens av styrelsen utsedde verkställande direktör. Med undantag
av VD väljs ledamöterna av föreningsstämma. Till ledamot i styrelsen kan väljas röstberättigad medlem eller dennes maka/make eller
sambo, son eller dotter, hos röstberättigad medlem eller inom lantbrukskooperationen anställd person, eller annan person som avses i
6 kap 4 § FL. Till styrelseledamot kan även väljas annan lämplig
person som inte tillhör någon av ovan nämnda kategorier, dock
högst två sådana ledamöter.
Styrelseledamot väljs för tiden till dess ordinarie föreningsstämma
hållits under andra räkenskapsåret efter valet, dock skall mandattiden bestämmas så att halva antalet styrelseledamöter avgår varje
år. Styrelsen utser vice ordförande.
1 mom
Styrelsen skall utse en verkställande direktör för föreningen.
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Beslut m m
§ 25
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av de stämmovalda ledamöterna är närvarande, förutsatt att det totala antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av hela antalet, och minst hälften av antalet stämmovalda styrelseledamöter är ense om beslutet.

Firmateckning
§ 26
Föreningens firma tecknas av den eller dem, som styrelsen därtill utser.

Räkenskapsår
§ 27
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

Tid för årsredovisning
§ 28
Styrelsen skall senast den 1 april till revisorerna avlämna sina redovisningshandlingar.

Överlåtelse av fast egendom m m
§ 29
Styrelsen eller, efter särskilt bemyndigande från styrelsen, annan
företrädare för föreningen får överlåta och med penninginteckning
belasta föreningens fasta egendom och tomträtt.

Förlagsinsatser
§ 30
1 mom
Styrelsen äger besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas föreningen. Sådana insatser får tillskjutas av såväl medlemmar som andra än medlemmar.
2 mom
Förlagsinsatser har företrädesrätt till årlig utdelning från det belopp
som enligt 18 § FL står till stämmans förfogande sedan avdrag skett
för täckande av eventuell förlust från föregående år och sedan av-
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sättning gjorts till reservfonden enligt lagens minimikrav. Företrädesrätten gäller framför efterlikvid och återbäring, oavsett om dessa
inräknats i årsvinsten eller ej, och framför ränta på medlemsinsatskapitalet och framför övriga ändamål vartill angivna medel får användas. Utdelningen på förlagsinsatser får inte överstiga vad som
motsvarar riksbankens fastställda, vid varje tid gällande referensränta med tillägg av högst åtta procentenheter av det nominella beloppet av de vid varje tillfälle hos föreningen under det förflutna
räkenskapsåret innestående förlagsinsatserna. Förekommer förlagsinsatser skall stämman årligen besluta att, i den utsträckning de
för ändamålet tillgängliga medlen enligt FL förslår därtill, utdelning
skall utgå på förlagsinsatserna enligt vad som anges i förlagsandelsbevisen inom det högsta belopp som får tillämpas.
3 mom
Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom en
månad från det beslutet därom fattats.
4 mom
Styrelsen äger att i varje särskilt fall besluta vem som skall få tillskjuta förlagsinsats, dennas belopp samt de villkor som, utöver vad
som ovan sägs, skall iakttagas vid tillämpningen av denna paragraf.
5 mom
Tvist rörande förlagsinsats avgörs av allmän domstol.

Revisorerna
§ 31
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas minst två och
högst fyra revisorer jämte samma antal suppleanter för tiden intill
dess ordinarie föreningsstämma hållits under första räkenskapsåret
efter valet. Minst en av revisorerna jämte suppleant för denne skall
vara auktoriserad revisor.
Revisorerna skall senast den 15 april avlämna sin revisionsberättelse.

Övriga bestämmelser
Meddelanden till medlemmarna
§ 32
Andra meddelanden i föreningsrättsliga angelägenheter än kallelse
till föreningsstämma skall bringas till medlemmarnas och fullmäktiges kännedom på sätt som anges i § 15.
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Disposition av överskott
§ 33
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden och med de begränsningar som framgår av 10 kap 3 § FL av föreningsstämman disponeras enligt följande.
1 Utdelning på förekommande förlagsinsatser enligt § 30 dessa
stadgar.
Vad därefter återstår skall
2 fonderas och/eller
3 föras i ny räkning och/eller
4 delas ut som insatsränta till medlemmarna och avgångna medlemmar i förhållande till innestående inbetalda och/eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser och/eller
5 fördelas mellan medlemmarna på grundval av värdet av den
skog och de skogsprodukter som medlemmarna sålt respektive
levererat till föreningen och/eller dess helägda dotterbolag under de tre senaste räkenskapsåren eller den kortare tid som
stämman beslutar efter styrelsens förslag och/eller
6 användas för i 10 kap 8 § FL angivet ändamål.
§ 33 a
Beslut om insatsemission enligt 10 kap 2 a § FL fattas av ordinarie
föreningsstämma efter förslag av styrelsen.
Högst 50 procent av utdelningsbart fritt eget kapital får överföras
till medlemsinsatserna genom insatsemission.
Till grund för fördelningen av insatsemissionens belopp mellan
medlemmarna skall ligga dels medlemmarnas inbetalda och genom
insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser, dels värdet av den
skog och de skogsprodukter som medlemmarna sålt respektive levererat till föreningen och/eller dess helägda dotterbolag under de
senaste fem hela räkenskapsåren eller den kortare tid som stämman
beslutar efter styrelsens förslag. Fördelningen av insatsemissionens
belopp mellan dessa båda grunder skall vara lika.
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§ 33 b
Föreningsstämman får inte besluta om vinstutdelning eller överföring till medlemsinsatser genom insatsemission av större belopp än
styrelsen föreslagit eller godkänt.
Föreningens upplösning
§ 34
Om föreningen upplöses skall - där ej annat följer av FL - de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om
föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna på så
sätt, att medlemmarna först utfå inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser och att återstoden därefter fördelas dem emellan i förhållande till de likvider för skog och skogsprodukter som de uppburit under föreningens fem senaste hela räkenskapsår. Den som inträtt som medlem i annan medlems ställe
äger tillgodoräkna sig de likvider, som tidigare innehavare av
medlemmens andel såsom medlemmar uppburit under den angivna
tiden.
Hänvisning till föreningslagen
§ 35
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar (FL).
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