Stadgar för Gimrarna ek. för.
Antagna den 14/11-2011
§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Gimrarna ek. för. I marknadsföringen av föreningen används begreppet
Gimrarna – lammrådgivare i samverkan.
§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utvecklas
som lammrådgivare. Syftet med föreningen är att öka tillgängligheten av oberoende och kompetent
lammrådgivning för en gemensam utveckling av Lammsverige. Föreningen har också till syfte att
verka som forum för medlemmarna för inspiration och erfarenhetsutbyte.
Gimrarna ek. för. har som mål att:
 Öka tillgängligheten av rådgivning för kund
 Öka kompetensen hos kund i syfte att gemensamt skapa hållbara och lönsamma fårföretag
med god djurhälsa
 Utveckla medlemmarnas rådgivarkompetens inom lammproduktion
 Sälja mer rådgivning
Medlem deltar i verksamheten genom att aktivt verka för föreningens syfte.
§ 3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Gotlands kommun, Gotlands län.
§ 4 Medlemskap
Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra
till förverkligandet av föreningens ändamål. Till medlem i föreningen kan fysisk person antas om
följande punkter är uppfyllda:
 Har redan i dag en omfattning motsvarande ca 180 timmar lammrådgivning per år. All typ av
lammrådgivning kan räknas med t.ex. individuell rådgivning, utvecklingsgrupper, Greppa
Näringen, rådgivning finansierat av landsbygdsprogrammet, kurser m.m.
 Har agrar högskoleutbildning eller av styrelsen godkänd kompetens.
Medlemskapet är individuellt och gäller på personnivå. Med medlemskapet förbinder sig
medlemmen att inte vidarebefordra material som är avsett för föreningens medlemmar.
Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig och prövas av styrelsen.
§ 5 Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman
fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.
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§ 6 Insats
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 1000 kronor. Insatsen betalas inom en
månad när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om
ekonomiska föreningar.
§ 7 Medlemsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av
föreningsstämman, dock högst 100 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid
som styrelsen bestämmer. Serviceavgift för nyttjande av föreningens tjänster beslutas årligen av
styrelsen.

§ 8 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar
dess ändamål eller verksamhet kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem har med
omedelbar verkan förlorat sin rösträtt.
§ 9 Avgång
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång
ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter sex månader efter det att en
medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en
annan omständighet som föranlett avgången.
§ 10 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter med lägst noll (0) och högst
tre (3) styrelsesuppleanter.
Ordföranden väljs av föreningsstämman för tiden till nästa ordinarie föreningsstämma och övriga
ledamöter för tiden tills ordinarie föreningsstämma hållits andra året efter valet.
Styrelsen har rätt att utse adjungerade ledamöter samt tillsätta arbetsgrupper.
Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Vid
omröstning och beslutsalternativen uppnår till antalet lika röster äger ordförande utslagsröst.
§ 11 Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses
en revisor med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet
av nästa ordinarie föreningsstämma.
§ 12 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
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§ 13 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie
föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.
§ 14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie
föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val
av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justeringsmän
4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller
förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om ev. arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. fastställande av budget och verksamhetsplan för nästkommande år
11. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
12. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
13. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. Val av styrelsens ordförande för en
tid av ett år. Övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
Vid första föreningsstämman väljs hälften av styrelsens ledamöter för en tid av ett år och
hälften av styrelsens ledamöter för en tid av två år.

14. val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
15. val av valberedning för en tid av ett år.
16. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.
§ 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de
ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor
före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post
till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart
underrätta revisorerna om detta genom brev.
§ 16 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lagen föreskriven avsättning till
reservfond skett, enligt föreningsstämmans beslut
1. fonderas för särskilt ändamål och/eller
2. föras i ny räkning och/eller
3. utdelas som insatsränta på medlemsinsatserna och/eller
4. utdelas som efterlikvid i förhållande till deras omsättning med föreningen och/eller
5. överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission i förhållande till respektive medlems
medlemsinsats.
§ 17 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till
inbetalda insatser. Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar, efter att
inbetalda insatser återbetalats, fördelas lika mellan medlemmarna. Upplösning av föreningen
beslutas endera med enhälligt beslut på föreningsstämma av samtliga röstberättigande medlemmar
eller med enkel respektive två tredjedels majoritet av de röstande på två på varandra följande
stämmor.
§18 Stadgeändring
För ändring av stadgarna krävs endera ett enhälligt beslut på föreningsstämma av samtliga
röstberättigade medlemmar, eller med enkel respektive två tredjedels majoritet av de röstande på två
på varandra stämmor.
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Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

