
Stadgar för Grenverket - skogsintresserade kvinnor i Blekinge, ideell förening.

§1 Firma
Föreningens firma är: Grenverket - skogsintresserade kvinnor i Blekinge; ideell förening.

§2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att stärka skogsintresserade kvinnors kunskap om ett långsiktigt 
hållbart skogsbruk och främja skogsägande kvinnors möjlighet att utvecklas som 
skogsbrukare, genom att bedriva utbildning, exkursioner och sammankomster av olika slag.

Genom sin verksamhet skall föreningen verka för att ge kvinnor ökat självförtroende som 
skogsbrukare och intressera unga kvinnor för skogsutbildning/skogsägande.

Föreningen skall även utveckla kontakter och samarbete med andra organisationer och organ i
frågor som berör föreningens intresseområden samt bedriva annan, med ovanstående 
sammanhängande och förenlig verksamhet.

§3 Säte
Föreningen har sitt säte i Ronneby kommun

§4 Antagande av medlem
Till medlem antages kvinnor. Den sökande förväntas även följa föreningens stadgar och 
beslut samt bidraga till förverkligandet av föreningens ändamål.
.
§5 Medlemsavgift
Medlem är skyldig att erlägga av ordinarie föreningsmöte (årsmöte) fastställd årlig 
medlemsavgift.

§6 Uteslutning
Styrelsen äger rätt att utesluta medlem om förutsättningarna i §4 och §5 i dess stadgar inte 
uppfylls.
Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som inte senast en månad efter skriftlig påminnelse, 
erlagt beslutad medlemsavgift.

§8 Styrelse
Föreningens styrelse skall utöver ordföranden bestå av lägst fem (5) och högst elva (11) 
ordinarie ledamöter samt högst tre (3) ersättare.
Styrelsens ordförande väljs av föreningsmötet. Befattningshavare utöver ordföranden utses 
inom styrelsen vid konstituerande möte.

Styrelseledamöternas mandattid är två år, hälften av styrelseledamöterna väljs första gången 
på ett år.
Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter (inklusive ordföranden) överstiger 
halva antalet ordinarie ledamöter inklusive de suppleanter som ersätter ordinarie ledamöter.

Styrelsen är skyldig att föra protokoll vid sammanträdena. Protokollen skall justeras av 
ordföranden vid sammanträdet samt minst en justeringsperson.

Ordföranden kallar till sammanträde. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då 
minst tre (3) ordinarie ledamöter begär det.



Ersättare, som ej tjänstgör i ordinarie ledamots ställe, får delta i förhandlingarna och inneha 
yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

Styrelsen äger rätt att utse utskott och arbetsgrupper.

Där ej annat sägs i dessa stadgar eller följer av lag, fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten får avgöra.

§9 Firmatecknare
Föreningens firma får tecknas av ordförande och kassör, var och en för sig. Därutöver kan 
styrelsen vid behov ge annan person fullmakt att teckna firma.

§10 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår

§ 11 Årsredovisning
Styrelsen är skyldig att varje år avlämna redovisningshandlingar omfattande 
förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

§ 12 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid föreningsmöte
två (2) ordinarie revisorer och en (1) ersättare.

Ordinarie revisorernas mandattid är två år och fördelas växelvis med en avgång per år. 
Ersättarens mandattid är fram till nästa ordinarie föreningsmöte (årsmöte).

Revisorerna kan väljas inom eller utom medlemskretsen.

§ 13 Revision
Årsrevision skall vara verkställd och berättelse däröver avlämnad till styrelsen senast två 
veckor före ordinarie föreningsmöte (årsmöte).

§ 14 Föreningsmöte (årsmöte)
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsmöte skall hållas senast 
under april månad.

Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen finner det erforderligt eller då det för uppgivet 
ändamål begärs av minst en (1) revisor eller minst en tiondel (1/10-del) av medlemmarna.
Varje medlem har en röst.

Röstning genom fullmakt är tillåten, dock får ingen medlem företräda mer än en annan 
medlem. Vid begärd votering vid personval skall sluten omröstning ske.

Kallelse till ordinarie föreningsmöte (årsmöte) skall ske med skriftligt meddelande till av 
medlem uppgiven adress. Kallelse kan även ske med e-post till varje medlem med 
mottagningsbevis (läskvitto). Kallelse görs tidigast fyra (4) och senast två (2) veckor före 
mötet.



Kallelse till extra föreningsmöte skall ske enligt ovan, dock senast två veckor före mötet.
I kallelsen skall anges de ärenden som skall bli föremål för behandling.

Styrelsen skall omedelbart underrätta revisorerna att kallelse utgått till ordinarie 
föreningsmöte.

§ 15 Ärende på ordinarie föreningsmöte (årsmöte)

Vid ordinarie föreningsmöte (årsmöte) skall dagordningen innehålla följande punkter:
1. Mötets öppnande
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonerna är tillika
rösträknare.
3. Fråga om föreningsmötet utlysts i behörig ordning.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet. 
6. Godkännande av dagordning.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
9. Revisorernas berättelse.
10. Fastställande av resultat- och balansräkningarna.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
12. Beslut om arvode och reseersättningar. 
13. Beslut om årlig medlemsavgift.
14. Val av styrelse

Fastställande av antal ledamöter
Val av ordförande
Val av övriga ordinarie ledamöter
Val av ersättare

15.Val av revisorer
Val av ordinarie revisor
Val av ersättare

16. Val av valberedning, jämte sammankallande.
17. Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till föreningsmötet.
18. Ärende som mötet beslutar uppta till behandling.
19. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
20. Mötets avslutande.

§ 16 Motionstid
Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsmöte skall skriftligen anmälas 
till styrelsen senast fem veckor före föreningsmöte.

§ 17 Valberedning
Valberedningen skall bestå av tre till fem ledamöter, inklusive sammankallande.
Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i god tid innan föreningsmötet.



§ 18 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske på något av följande sätt: 
1: Samtliga närvarande röstberättigade medlemma bifaller stadgeändringen på ordinarie 
föreningsmöte. Föreslagna stadgeändringar skall då bifogas kallelse till detta möte.

2: Genom beslut på två på varandra följande föreningsmöte, varav det ena ska vara ordinarie 
föreningsmöte Vid första mötet fattas beslut med enkel majoritet och vid det andra mötet med 
två tredjedels majoritet. Kallelse till det andra mötet kan ej ske förrän protokollet från det 
första mötet justerats. I kallelsen till det andra mötet skall beslut från det första mötet anges.

§ 19 Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen sker genom beslut på två på varandra följande ordinarie 
föreningsmöten.
Vid första mötet fattas beslut med enkel majoritet och vid det andra mötet med två tredjedels 
majoritet.
Kallelse till det andra mötet kan ej ske förrän protokollet från det första mötet justerats. I 
kallelsen till det andra mötet skall beslut från det första mötet anges.
Beslut om förfarandet med föreningens tillgångar sker vid samma föreningsmöten som 
beslutar om föreningens upplösning

Antagandet av stadgar
Dessa stadgar är antagna och justerade vid konstituerande föreningsmöte den 8 december 
1998. 
Ändring har gjorts vid föreningsmöte 14 mars 2002, samt vid extra föreningsmöte den 
8 september 2002 och justerats efter det senare mötet.
Ändring har gjorts vid föreningsmöte den 28 mars 2009 samt vid extra föreningsmöte den 12 
September2009 och justerats efter det senare mötet.
Ändring har gjorts vid ordinarie föreningsmöte den 24 mars 2019 samt vid ordinarie 
föreningsmöte 22 mars 2020.
Att ändringarna från 2019 och 2020 överensstämmer med protokoll från dessa båda 
föreningsmöten intygas härmed:

Justeringsperson föreningsmöte 2020 Justeringsperson föreningsmöte 2020
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