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Stadgar för Mellansvenska Odlare ek för
Org. nr. 716410-3561
Gällande stadgar från och med 20 mars 2014.
1 § Firma
Föreningens firma är Mellansvenska Odlare ek. för.
2 § Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom,
att bedriva handel med trädgårdsprodukter som medlemmarna levererar till
föreningen eller inköpes från annan producent eller annat företag,
att i den mån styrelsen finner lämpligt, tillhandahålla förnödenheter för
medlemmarnas produktion,
att säkerställa en sådan produktionsplanering att produktionen på bästa sätt
anpassas till efterfrågan vad gäller såväl kvantitet som kvalitet,
att verka för produktutveckling och främja den tekniska och
ekonomiska utvecklingen av trädgårdsprodukter hos medlemmarna,
att främja miljövänliga och hållbara odlings- och produktionsmetoder inom
trädgårdsnäringen
att bedriva med det sagda förenlig eller sammanhängande verksamhet.
3 § Antagande av medlem
Till medlem antas fysisk eller juridisk person, som bedriver produktion av
trädgårdsprodukter om sökanden skäligen kan väntas följa föreningens stadgar och
beslut.
Ansökan om inträde görs skriftligen och prövas av styrelsen.
4 § Förvärv av andel genom bodelning, arv eller testamente
Har medlems andel övergått på annan på grund av bodelning, arv eller testamente,
äger förvärvaren inträda i medlemmens ställe, om förvärvaren fyller
förutsättningarna i 5 §.
Då fråga om förvärv av avliden medlems andel skall ansökan om inträde göras efter
dödsfallet eller, om den i 12 § angivna tiden för avgång då ännu ej inträffat, senast
vid den tiden. Har förvärvet eljest skett genom bodelning skall ansökan om inträde
göras inom samma tid från förvärvet.
Medlems dödsbo utövar den avlidnes rättigheter och fullgör dennes skyldigheter intill
dess avgången inträffar på grund av att medlemskapet övergått på annan eller
ansökan om medlemskap ej gjorts inom föreskriven tid eller avslagits.
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5 § Överlåtelse av andel
Den som utan att vara medlem genom överlåtelse förvärvat medlems andel skall
ansöka om inträde i föreningen göras inom sex månader efter förvärvet. Antas han
inträder han som medlem i överlåtarens ställe.
6 § Anmälan om utträde
Uppsägning av medlemskapet skall ske skriftligen.
7 § Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller
motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen, om medlemmen
inte rättar sig efter skriftlig varning från styrelsen.
Om medlem, utan att förhållanden enligt första stycket föreligger, icke levererat
produkter till föreningen under föreningens två senaste räkenskapsår, äger styrelsen
anmoda medlemmen att säga upp sig till utträde samt, om medlemmen ej inom tre
månader följer denna anmodan, utesluta medlemmen.
Utesluten medlem äger hänskjuta frågan om uteslutning till föreningens stämma
genom skriftlig anmälan till styrelsen inom tre månader från det att meddelandet om
uteslutning avsänts till honom.
8 § Avgång
Utom i de fall som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket (insatsskärpning m m) och 12
kap. 20 § (fusion), lagen om ekonomiska föreningar, äger avgång ur föreningen rum
vid den utgång av räkenskapsår, vilken infaller näst efter den 31 maj efter det att
medlemmen sagt upp sig till utträde eller uteslutits eller annan omständighet som
föranlett avgången inträffat.
9 § Förlust av rösträtt
Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast rätten att delta i
överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.
Vad i första stycket stadgas gäller även medlem som inte levererat produkter till
föreningen under dess två senaste räkenskapsår och inte därefter på nytt börjat
leverera till föreningen.
10 § Insatsskyldighet
Medlem skall delta med,
en grundinsats om 20 000 kronor, samt därutöver,
en rörlig insats om 2 % av det genomsnittliga försäljningsvärdet genom föreningen
under de tre senast förflutna räkenskapsåren.
Varje år skall föreningen omräkna medlemmens genomsnittliga omsättningsvärde
samt om förändringen uppgått till mer än 10%, upp- eller nedåt, anpassa
insatsskyldigheten till det förändrade omsättningsvärdet.
Styrelsen kan besluta att omräkning skall ske med längre intervall.
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Insatsemission påverkar inte medlems insatsskyldighet.
11 § Insatsbetalning
Medlem skall fullgöra sin insatsskyldighet genom att betala grundinsatsen på sätt
som styrelsen beslutar, dock med minst en tiondel inom en månad efter det att
medlemmen antagits och resterande del inom fem år efter inträdet.
Övrig insatsskyldighet fullgör medlemmen genom att dels 2% av försäljningsvärdet
genom föreningen av medlemmens produkter innehålles, dels del av efterlikvid
och/eller insatsutdelning enligt styrelsens bestämmande.
För det enskilda året får högs ett belopp motsvarande 10% av medlemmens
insatsskyldighet innehållas intill dess att insatsskyldigheten fullgjorts.
Medlem får, utöver vad som ovan stadgas, fullgöra sin insatsskyldighet genom
kontant inbetalning. Bestämmelser för sådan frivillig inbetalning utfärdas av
styrelsen.
Insatsemission tillgodoräknas inte medlem som insatsbetalning.
12 § Insatsåterbetalning mm
Avgången medlem äger utfå inbetalda insatser och beslutad vinstutdelning i enlighet
med 4 kap 1 § lagen om ekonomiska föreningar utom i de fall då avgången beror på
uteslutning jämlikt 7 § första stycket dessa stadgar. Har medlemmen vid avgången
ej inom föreningens tillförselområde varaktigt upphört att producera produkter för
försäljning skall emellertid återbetalningen ske med en femtedel per år, med början
den 1 juli året efter avgången. Styrelsen kan dock för särskilda fall besluta om
kortare återbetalningstid.
Upphörandet skall anses varaktigt om det beror på överlåtelse eller utarrendering av
fastighet eller frånträdande av arrende och produktionen icke fortsätter under
sådana förhållanden att medlemmen alltjämt äger väsentligt intresse däri eller, om
medlemmen är juridisk person, dennas verksamhet upphör och fortsättes av den
som i den juridiska personen ägt väsentligt intresse. Det skall också anses varaktigt
om medlemmen eljest ej bedrivit produktion av produkter för försäljning inom
föreningens tillförselområde under föreningens senaste räkenskapsår.
Grundinsatsen och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser utbetalas
ej under den tid medlemskapet består.
Om avgången medlem återinträder i föreningen innan hela medlemmens
insatsbelopp återbetalats, upphör återbetalningen och det återstående beloppet
tillgodoförs medlemmen såsom insats oavsett vad som föreskrivs i 11 § men med
beaktande av 10 §.
Medlems inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser utgör
ständig pant för all föreningens fordran mot medlemmen. Föreningen har rätt att, om
medlemmen inte betalar sin skuld, behålla motsvarande belopp av
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medlemsinsatserna då medlemmen avgått eller på annan lag- eller stadgeenlig
grund erhållit rätt att få ut sin insats.
Har annan än medlem förvärvar andel genom överlåtelse och icke antagits som
medlem äger vederbörande inte utfå insats eller vinst.
Medlems uppkomna överinsatser utbetalas, efter skriftlig uppsägning senast en
månad före räkenskapsårets utgång. Utbetalning sker då tre år och sex månader
efter nämnda räkenskapsårs utgång. Styrelsen kan besluta om kortare
utbetalningstid.
13 § Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Linköping
14 § Styrelsen mm
Styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter.
Till ledamot av styrelsen kan väljas röstberättigad medlem, person som avses i 6
kap 4 § lagen om ekonomiska föreningar. Till ledamot av styrelsen kan väljas annan
lämplig person.
Styrelseledamot utses för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under
andra räkenskapsåret efter valet; dock skall mandattiden bestämmas så att halva,
näst intill halva, antalet styrelseledamöter avgår varje år.
Stämman utser styrelsens ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Styrelsen kan tillsätta ett arbetsutskott.
Styrelsen skall utse en verkställande direktör för föreningen och kan utse en vice
verkställande direktör.
15 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen
utser.
16 § Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
17 § Tid för årsredovisning
Styrelsen skall senast den 15 mars lämna sina redovisningshandlingar till
revisorerna.
18 § Revisorer
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas tre revisorer jämte två suppleanter
för tiden intill dess att ordinarie föreningsstämma hållits under räkenskapsårets efter
valet. En av revisorerna samt en av suppleanterna skall vara auktoriserad revisor.
Revisorerna skall lämna sin revisionsberättelse senast den 15 april.
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19 § Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader efter utgången av varje
räkenskapsår. Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner sådan erforderlig
eller då det för uppgivet ändamål skriftligen begärts av en revisor eller av minst en
tiondel av samtliga röstberättigade
Varje medlem, som inte förlorat sin rösträtt enligt 9 §, har en röst.
Medlem som inte odlar produkter som Producentorganisationen är erkänd för, får
inte delta i beslut om verksamhetsprogram eller driftsfond.
Val sker öppet om ej sluten omröstning begärs och avgörs – vid lika röstetal –
genom lottning. Övrig omröstning sker öppet.
Styrelseledamöterna och revisorerna äger delta i föreningsstämmans överläggningar
och framställa förslag. Annan person äger efter stämmans beslut närvara och efter
särskilt medgivande yttra sig.
Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denne av den
som styrelsen utsett.
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen till medlemmarna. Kallelseåtgärden
skall vara vidtagen tidigast fyra veckor före stämman och senast två veckor före
ordinarie och senast en vecka före extra stämma.
Då kallelse utgått till föreningsstämma skall styrelsen genast skriftligen därom
underrätta revisorerna.
20 § Ärenden på ordinarie föreningsstämma
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma;
1.
2.
3.
4.
5.

Val av ordförande för stämman
Anmälan av styrelsens val av protokollförare
Godkännande av föredragningslista för stämman
Fastställande av röstlängd
Val a v två personer att jämte stämmans ordföranden justera
stämmans protokoll
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
7. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste
räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse och i förekommande fall även
koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning och i
förekommande fall även koncernresultat- och
koncernbalansräkning
10 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och
verkställande direktören
12. Bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa
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stadgar väljas till olika uppdrag inom föreningen
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av ordförande i styrelsen bland styrelsens ledamöter
16. Val av valberedning och sammankallande
17. Val av revisorer jämte suppleanter
18. Val av ombud och suppleanter vid stämmor i organisationer
till vilka föreningen är ansluten
19. Ärenden som styrelsen eller medlem jämlikt 22 §
hänskjutits till stämman
20 Övriga ärende som enligt lag kan förekomma på stämman
21 § Valberedning
Valberedningen, som består av lägst två och högst fyra ledamöter, väljes vid
ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Till
ledamot i valberedningen får endast väljas röstberättigad medlem. Stämman utser
sammankallande i valberedningen.
22 § Motionstid
Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall
skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad före stämman. För stämmans
prövning av uteslutningsbeslut gäller dock bestämmelsen i 11 § tredje stycket.
23 § Vinstfördelningsgrunder
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall sedan enligt lag föreskriven
avsättning skett till reservfonden och med begränsningar som framgår av 10 kap. 3
§ lagen om ekonomiska föreningar, av föreningsstämman disponeras enligt följande.
Beloppet skall
1. Fonderas och/eller
2. Föras i ny räkning och/eller
3. Fördelas mellan medlemmarna i förhållande till den likvid de
uppburit under året och/eller
4. delas ut till medlemmarna och avgångna medlemmar som
insatsränta i förhållande till innestående inbetalda och genom
insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser och/eller
5. användas för i 10 kap. 8 § lagen om ekonomiska föreningar
angivet ändamål.
24 § Insatsemission
Beslut om insatsemission enligt 10 kap. 2a § lagen om ekonomiska föreningar fattas
av ordinarie föreningsstämma efter förslag av styrelsen.
Utdelningsbart fritt eget kapital får överföras till medlemsinsatser genom
insatsemission.
Till grund för fördelningen av insatsemissionens belopp mellan medlemmarna skall
ligga medlemmarna inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda
medlemsinsatser och/eller den likvid som medlemmarna uppburit från föreningen
och/eller dess helägda dotterbolag under visst antal hela räkenskapsår tillbaka, dock
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högst fem år.
Styrelsen föreslår föreningsstämman vilken/vilka fördelningsgrund (er) som skall
tillämpas och, i förekommande fall, fördelningen mellan grunderna vid varje
insatsemission. Styrelsen kan besluta att vissa produkter/tjänster ej skall ingå i
underlaget.
25 § Beloppsbegränsning
Föreningsstämman får inte beslut om vinstdelning eller överföring till
medlemsinsatser genom insatsemission av större belopp än styrelsen föreslagit eller
godkänt.
26 § Behållna tillgångar vid föreningens upplösning
Vid föreningens upplösning skall – där ej annat följer av lagen om ekonomiska
föreningar – dess behållna tillgångar delas mellan medlemmarna. Därvid skall
medlemmarna först återfå inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda
medlemsinsatser.
Återstoden skall delas mellan dem i förhållande till de likvider de uppburit under de
tio sista räkenskapsåren, likvidationsåret oräknat och/eller inbetalt och tillgodofört
insatskapital. Den som inträtt som medlem i annans ställe äger tillgodoräkna sig de
likvider som tidigare innehavare av medlemmens andel såsom medlemmar uppburit
under den angivna tiden. Vid fusionen inräknas likvider från överlåtande
förening/dennas dotterföretag inom den angivna tiden.
27 § Meddelanden
Andra meddelanden, i föreningsrättsliga angelägenheter, till medlemmarna än
kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen.
28 § Godkänd producentorganisation.
Föreningen kan vara en godkänd producentorganisation enligt EU.s regelverk för
stöd till producentorganisationer inom frukt och gröntsektorn. Härav följer vissa
åtagande ifrån medlemmarnas sida samt ett ansvarstagande i vissa avseende ifrån
Föreningens sida.
Medlems åliggande
Medlem är skyldig att efter styrelsens bestämmande till föreningen försälja hela eller
delar av sin trädgårdsproduktion till föreningen. Medlem får ej vara medlem i annan
producentorganisation med de produkter som producentorganisationen är erkänd
för.
Eventuella undantag från leveransplikten kan medges av styrelsen så länge
Föreningens status som godkänd producentorganisation inte äventyras.
Ex på detta kan vara att producent har möjlighet att direkt till konsument försälja upp
till 25% av sitt produktionsvärde, eller upp till 4% till annan kund av erkända
produkter för producentorganisationen.
Medlem är vidare skyldig
att vid tidpunkt som producentorganisationen (föreningen) bestämmer, lämna
uppgift/prognos om produktionens storlek och sammansättning, väntad
skördemängd och andra erforderliga uppgifter för främjande av föreningens
ändamål,
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att tillämpa de regler som producentorganisationen (föreningen) antagit vad gäller
kännedom om produktionen, produktion, saluföring och miljöskydd,
att iakttaga av styrelsen utfärdade bestämmelser angående standardisering,
förpackning, leverans- och transportsätt o dyl,
att på föreningens begäran lämna uppgifter om sin totala omsättning av erkända
produkter inom producentorganisationen samt värdet av en eventuell
direktförsäljning direkt till konsument eller annan kund.
att erlägga avgifter för att finansiera föreningens kostnader samt erlägga avgift för
finansiering av driftsfond enligt EU.s regelverk för stöd till producentorganisationer
att i övrigt ställa sig till efterrättelse av styrelsen utfärdade föreskrifter.
Föreningens ansvar
Föreningen skall ha en årlig driftsfond. Driftsfonden skall användas för att finansiera
producentorganisationens verksamhetsprogram. Samtliga medlemmar med erkända
produkter skall ges möjlighet att utnyttja driftsfonden.
Det är Föreningens ansvar att verksamhetsprogrammet görs känt och tillgängligt för
varje medlem.
29 § Prissättning
Priset för de produkter som levererats till föreningen bestäms av styrelsen eller av
den eller dem som styrelsen utser.
30 § Skadeståndsskyldighet
Levererar medlem inte sina produkter till föreningen enligt 28 § skall han på
styrelsens uppmaning betala skadestånd till föreningen eller i annat fall uteslutas.
31 § Hänvisningar
I övrigt gäller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

