Skinnriket Gotland
Stadgar för Skinnriket Gotland Ekonomisk förening, antagna 2008-04-21
§1

Föreningens namn är Skinnriket Gotland

§2

Hemvisten för föreningen är Gotland, där styrelsen och
produktionen har sitt säte.

§3

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas
ekonomiska intresse genom att bedriva handel med lammskinn
och produkter därav, öka kunskapen om de gotländska
lammskinnen, öka förädlingen och kompetensutveckla
medlemmarna när det gäller marknadsföring, försäljning m.m.
Föreningen skall också uppmuntra sina medlemmar till ökad
biologisk mångfald via sina djur.

§4

Vid marknadsföring av sina skinnprodukter verkar medlemmarna
i föreningen under föreningens namn, Skinnriket Gotland, dock
med sina egna företags loggor. I övrigt bedriver de sin
verksamhet i egen regi.

§5

Föreningen är öppen för alla: som är verksamma, boende och
skrivna på Gotland, som uppfyller föreningens kvalitetskrav vad
gäller hantverk och fårproduktion enligt gällande
kvalitetsdokument samt delar föreningens målsättning och följer
dess stadgar.

§6

Föreningens årsmöte eller styrelse har rätt att utesluta
föreningsmedlem som motverkar föreningens intresse.

§7

Medlemsavgiften består av två delar, en medlemsavgift som
fastställs av årsmötet på högst 500 kr och en serviceavgift som
betalas av de som önskar del av produktförsäljning och
marknadsföring. Storleken på serviceavgiften fastställs av
styrelsen.

§8

Insatsen är 1000 kronor och skall betalas kontant vid erhållande
av medlemskap.

§9

Föreningsstämma skall hållas årligen, senast under maj månad.
Extrastämma skall hållas när styrelsen, revisorer eller minst en
tiondel av de röstberättigande medlemmarna så begärt det.

§ 10

Kallelse till föreningsstämma skall ske tidigast 4 veckor och
senast 2 veckor före stämman. Kallelse skall ske via post eller epost. Vid extrastämma skall kallelse ske senast 1 vecka före
extrastämman.

§ 11

Ärende på föreningsstämman.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärende behandlas:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande, anmälan av protokollförare
3. Val av 2 personer jämte ordförande att justera protokollet
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om stämmans behöriga utlysande
6. Årsredovisning av det gångna räkenskapsåret
7. Revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om hur resultatet skall disponeras
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
12. Beslut om medlemsavgift
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av ordförande
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning
17. Beslut om kvalitetsdokument
18. Ärende som styrelse eller medlem anmält till mötet
19. Övriga ärenden
20. Stämmans avslutande

§ 12

Styrelsen består av 5-7 ledamöter. Styrelsen väljs av
föreningsstämman för två år i taget, dvs. fram till dess att
årsstämma hållits andra året efter valet. Första gången väljs 3
ledamöter på ett år och övriga på 2 år. Styrelsen är beslutmässig
när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas
genom majoritetsbeslut. Vid styrelsens möten skall protokoll
föras. Protokoll skall justeras av 2 personer. Ordförande för
mötet + protokollförare.

§ 13

Firmatecknare utses av styrelsen.

§14

Revisorer skall utses av föreningsstämman för ett år i taget.
Revisorer skall vara högst 2 personer jämte suppleant.

§ 15

Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 16

Vad gäller motioner, omröstningar, yttranderätt på stämman
m.m. så hänvisas till Lag om ekonomiska föreningar.

§ 17

Valberedningen skall bestå av 3 personer

§ 18

Stadgeändring beslutas av årsstämman och förutsätter minst 2/3
majoritet.

§ 19

Uppkommet överskott skall, sedan i lag föreskriven avsättning
till reservfonden skett, avsättas till dispositionsfond eller utdelas
till medlemmarna.

§ 20

Föreningens upplösning beslutas av årsstämman och förutsätter
att minst 9/10 av de röstande röstar för förslaget. Därefter
återbetalas de återstående tillgångarna föreningen har till
medlemmarna i förhållande till insatser och därefter inbetalda
serviceavgifter.

§ 21

I övrigt hänvisas till Lag om ekonomiska föreningar.

