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Stadgar för Biodlingsföretagarna
Senast fastställda den 12 februari 2011.

 

§ 1  Syfte 

Biodlingsföretagarna är en ideell förening vars syfte är att utveckla svensk yrkesbiodling. 

 

§ 2  Målsättning 

Att främja förutsättningarna för ekonomisk bärkraftiga biodlingsföretag. 

Att vara en sammanhållande länk mellan biodlingsföretag, myndigheter och andra aktörer av betydelse för yrkesbiodlingen, samt att 
tillvarata yrkesbiodlingens intressen gentemot dessa. 

Att insamla och sprida kunskap och erfarenheter bland föreningens medlemmar. 

 

§ 3  Medlemskap 

Medlem i Biodlingsföretagarna blir man genom att betala fastställd medlemsavgift. Envar som delar föreningens syfte och målsättning 
kan bli medlem. Medlem kan uteslutas av styrelsen om denne ej betalar fastställd årsavgift, motarbetar eller skadar föreningens intres-
sen. Styrelsens beslut i detta avseende kan överklagas till årsmötet. 

Medlem i Biodlingsföretagarna förbinder sig att följa eventuella rekommendationer från allmänna reklamationsnämnden. 

 

§ 4  Handlingsprogram 

Styrelsen presenterar varje år ett handlingsprogram vari man beskriver det praktiska arbetet för att uppnå de uppsatta målen. 

 

§ 5  Årsmöte 

Biodlingsföretagarna håller årsmöte senast den 31 mars. Räkenskapsåret är kalenderår. Årsmötet ska behandla verksamhetsberättelse, 
ekonomisk berättelse, revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen skall, förutom ordförande, bestå av ett 
jämnt antal ledamöter, dock minst fyra ledamöter samt 2 suppleanter.  

Mandattiden för ledamöter är två år och för ordförande och suppleant ett år. Dessa väljs på årsmötet på så sätt att endast halva 
antalet ordinarie ledamöter står i tur att avgå vid samma tillfälle. Biodlingsföretagarna skall ha två revisorer och en revisorsuppleant. 
Revisorerna ska verka dels som ekonomiska revisorer och dels som förvaltningsrevisorer. De väljs på ett år. Årsmötet utser valberedning 
bestående av 3 ledamöter. De väljs på ett år. Budgeten fastställs av årsmötet, som också beslutar om medlemsavgiftens storlek samt 
på kallelsen upptagna frågor. Övriga frågor kan behandlas om årsmötet så beslutar med två tredjedels majoritet. 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 60 dagar före årsmötet och ska publiceras i medlemstidningen i samband 
med kallelse till årsmötet. 

Kallelse till årsmötet skall sändas ut senast 14 dagar före årsmötet. 

 

§ 6  Stadgeändringar 

Ändringar av dessa stadgar skall beslutas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara årsmöte. 

 

§ 7  Föreningens upplösande 

Om Biodlingsföretagarnas verksamhet upphör skall dess tillgångar användas till yrkesbiodlingens bästa enligt årsmötes beslut.     


