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FIRMA, ÄNDAMÅL, STYRELSENS SÄTE  

1 § Firma   

Föreningens firma är VALLBERGA LANTMÄN ekonomisk förening (nedan benämnd föreningen)   

2 § Ändamål   

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom 

en annan part  

1. köpa in, förädla och sälja produkter från medlemmarnas växtodling och sälja insatsvaror för 

medlemmarnas skogs-, lantbruks- och animalieproduktion  

2. köpa in och sälja maskiner och utrustning i anslutning till punkt 1.  

3. främja lantbrukets tekniska och ekonomiska utveckling   

4. främja lantbrukarnas föreningsrörelse   

5. äga och förvalta fastigheter 

6. bedriva finansiell rörelse, företrädesvis med anknytning till föreningens verksamhet   

7. bedriva verksamhet som hör ihop med eller är förenlig med ovan nämnda punkter. Själv eller i hel 

eller delägt dotterbolag. 

3 § Styrelsens säte   

Styrelsen har sitt säte i Laholms kommun, Hallands län.    

MEDLEMSKAP OCH INSATS  

4 § Antagande av medlem   

1 mom. Till enskild medlem kan antas fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver jordbruk, 

skogsbruk eller livsmedelsproduktion, förutsatt att den sökande skäligen kan förväntas följa 

föreningens stadgar och beslut för att förverkliga föreningens ändamål.   

2 mom. När det finns särskilda skäl kan även annan fysisk eller juridisk person än som anges i 1 mom. 
antas som enskild medlem.   

3 mom. Till organisationsmedlem kan antas ekonomisk förening vars medlemmar bedriver 

verksamhet enligt 1 mom. och som själv bedriver verksamhet enligt § 2.   

4 mom. Ansökan om inträde ska görs skriftligen och prövas av styrelsen. 

 5 § Förvärv av andel genom bodelning, arv eller testamente   

Om en medlems andel övergått på grund av bodelning, arv eller testamente, kan förvärvaren träda in 
som medlem i den tidigare medlemmens ställe, förutsatt att förvärvaren fyller förutsättningarna 

enligt § 4. Ansökan om inträde ska göras före den tidigare medlemmens avgång. En medlems dödsbo 

utövar den avlidnas rättigheter och fullgör hens skyldigheter tills någon annan inträtt i hens ställe 

eller dödsboet avgått.    

6 § Överlåtelse av andel   

Den som förvärvat en medlems andel utan att själv vara medlem ska ansöka om inträde inom sex 

månader efter förvärvandet. Om ansökan godkänns blir den sökande medlem i överlåtarens ställe.    
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7 § Insatsskyldighet   

1 mom. Enskild medlem  

En medlem ska delta med en insats som utgör 15 % av hens omsättningsvärde upp till 3 000 000 

kronor (gränsbelopp). Föreningsstämman kan besluta att höja eller sänka ovan nämnda procentsats 

inom intervallet 10–25 %. Stämman kan även besluta att höja eller sänka gränsbeloppet inom 

intervallet 2 000 000-5 000 000 kronor. 

Med en medlems omsättningsvärde menas årsgenomsnittet av den sammanlagda likviden för hens 

inköp från och leveranser till föreningen och dess dotterföretag under de tre senaste räkenskaps-

åren.   

En medlems omsättningsvärde och insatsskyldighet ska beräknas varje år om inte styrelsen beslutar 

något annat. Styrelsen kan besluta att viss eller vissa varugrupper inte ska ingå i omsättningsvärdet.   

En medlems insatsskyldighet ändras när 

– medlemmens omsättningsvärde ökat 

– medlemmens omsättningsvärde minskat till följd av väsentlig och varaktig 

produktionsminskning, förutsatt att hen skickat in en ansökan om ändrad insatsskyldighet.    

2 mom. Organisationsmedlem  

En organisationsmedlem ska delta med en insats som utgör 15 % av medlemmens omsättningsvärde 

upp till 3 000 000 kronor (gränsbelopp). Föreningsstämman kan besluta att höja eller sänka ovan 

nämnda procentsats inom intervallet 10–25 %. Stämman kan även besluta att höja eller sänka 

gränsbeloppet inom intervallet 2 000 000-5 000 000 kronor. 

Med en organisationsmedlems omsättningsvärde menas årsgenomsnittet av den sammanlagda 

likviden för organisationsmedlemmens respektive medlems inköp från och leveranser till föreningen 
och dess dotterföretag under de tre senaste räkenskapsåren.   

En organisationsmedlems omsättningsvärde och insatsskyldighet ska beräknas varje år, om inte 

styrelsen beslutar något annat. Styrelsen kan besluta att viss eller vissa varugrupper inte ska ingå i 

omsättningsvärdet.   

En organisationsmedlems insatsskyldighet ändras när  

– medlemmens omsättningsvärde ökat  

– medlemmens omsättningsvärde minskat till följd av väsentlig och varaktig 

produktionsminskning, förutsatt att medlemmen skickat in en ansökan om ändrad 

insatsskyldighet.    

3 mom. Insatsskyldighet  

En medlems eller en organisationsmedlems insatsskyldighet ska som lägst vara 10 000 kronor 

(minimiinsats).   

4 mom. Insatsemission påverkar inte medlemmarnas insatsskyldighet.   

5 mom. En medlem eller organisationsmedlem kan delta med högre insats än medlemmen är skyldig 

att delta med (överinsats).    
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8 § Insatsbetalning   

1 mom. Insats betalas genom ianspråktagande av återbäring, efterlikvid och insatsutdelning 

(insatsränta) eller kontant efter styrelsens beslut. 

Styrelsen beslutar om årlig insatsbetalning; den kan dock vara högst 10 % av medlemmens 

insatsskyldighet. 

2 mom. Minimiinsats ska betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.   

3 mom. Insatsemissionsbelopp tillgodoräknas inte medlem som insatsbetalning.    

9 § Ansökan om utträde   

Ansökan om utträde ska vara skriftlig.   

Ansökan om utträde får ske tidigast tre år efter inträdet utom då medlemmen varaktigt upphört med 

produktionen på det sätt som beskrivs i 12 § 1 mom. första stycket.    

10 § Uteslutning   

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar 

dess intressen och ändamål kan uteslutas av styrelsen.   

Om en medlem inte levererat produkter till eller köpt insatsvaror från föreningen under de tre 

senaste räkenskapsåren, kan styrelsen uppmana medlemmen att ansöka om utträde. Om 
medlemmen inte följer denna uppmaning inom tre månader, kan styrelsen besluta om att utesluta 

medlemmen.   

Om en medlem är försatt i konkurs, har ställt in betalningarna eller har trätt i likvidation kan 

styrelsen besluta om uteslutning med omedelbar verkan.   

En utesluten medlem kan överlämna frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla 

det till styrelsen senast tre månader efter att meddelandet om uteslutning har skickats till 

medlemmen. 

11 § Avgång   

En medlem avgår ur föreningen vid det räkenskapsårsskifte som infaller tidigast en månad efter att 

medlemmen ansökt om utträde, blivit utesluten eller på annat sätt lämnat föreningen.  

12 § Insatsåterbetalning   

1 mom. En avgången medlem har rätt att få tillbaka beslutad vinstutdelning, inbetalda 

medlemsinsatser och medlemsinsatser som är tillgodoförda genom insatsemissioner, förutsatt att 

medlemmen vid avgången varaktigt upphört med lantbruk eller livsmedelsproduktion inom 

föreningens verksamhetsområde och förutsatt att avgången inte beror på uteslutning. Upphörandet 

ska anses varaktigt om det beror på överlåtelse eller utarrendering av fastighet, eller på frånträdande 

av arrende, och om medlemmen inte på annat sätt bedrivit produktion för försäljning inom 

föreningens verksamhetsområde under föreningens tre senaste räkenskapsår.   

En avgången medlem som inte uppfyller förutsättningarna för insatsåterbetalning som anges i första 

stycket har med beaktande av 9 § ändå rätt att få tillbaka inbetalda medlemsinsatser och 

medlemsinsatser som är tillgodoförda genom insatsemission; då sker återbetalningen med en 

tredjedel per år räknat från avgången. Styrelsen kan i särskilda fall besluta om kortare 

återbetalningstid.   

2 mom. En juridisk person som varit medlem i 25 år eller längre har rätt att få tillbaka 

medlemsinsatser som är inbetalda eller tillgodoförda genom insatsemissioner, under förutsättning 
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att medlemmen därefter på nytt betalar stadgeenlig insats. Utbetalning sker då under tre år med en 

tredjedel per år.   

3 mom. Minimiinsats och medlemsinsatser som är tillgodoförda genom insatsemission återbetalas 

inte under den tid medlemskapet består.   

4 mom. Om avgången medlem återinträder i föreningen innan hela medlemsinsatsbeloppet 

återbetalts, ska det återstående beloppet tillgodoföras medlemmen som insats.   

5 mom. Har någon som inte är medlem förvärvat en andel genom överlåtelse, och inte antagits som 

medlem, har förvärvaren inte rätt att få ut varken insats eller vinstutdelning som skulle tillkommit 

överlåtaren.  

6 mom. Överskjutande insatsbelopp (överinsats) återbetalas om medlemmen begär det.    

13 § Förlust av rösträtt 

En medlem som uteslutits eller ansökt om utträde förlorar genast rätten att delta i överläggningar 

och beslut om föreningens angelägenheter.    

STYRELSE OCH REVISORER   

14 § Styrelse   

1 mom. Styrelsen består av lägst fem och högst nio ledamöter, som väljs på en föreningsstämma.   

På föreningsstämman väljs vidare lägst noll och högst tre suppleanter för styrelseledamöterna. Det 

ska även anges i vilken ordning suppleanterna ska tjänstgöra.   

En ledamot kan väljas per röstberättigad medlem, person som avses i 6 kap 4 § föreningslagen eller 

närstående till röstberättigad medlem. Man kan också utse en extern ledamot.   

En styrelseledamot utses för två år; dock ska mandattiden bestämmas så att halva antalet 

styrelseledamöter avgår varje år. Suppleant ska väljas för ett år.   

2 mom. Om föreningen ingått avtal om fusion genom övertagande av en annan förening kan 

dessutom den som är valbar som styrelseledamot i den överlåtande föreningen utses till 

styrelseledamot. En sådan ledamot väljs då för tiden från att föreningen övertagit den överlåtande 

föreningens rörelse fram till nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Sådana ledamöter utses av 
överlåtande förening till det antal som föreskrivs i fusionsavtalet, dock högst lika många som utses 

enligt 1 mom. 

3 mom. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av de stämmovalda ledamöterna är närvarande.  

4 mom. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.   

5 mom. Styrelsen ska utse en VD för föreningen.    

15 § Firmateckning   

Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.    

16 § Räkenskapsår   

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari–31 december.    

17 § Tid för årsredovisning   

Styrelsen ska lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna senast 6 veckor före årsstämman. 
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18 § Revisorer   

På varje ordinarie föreningsstämma ska två eller tre revisorer och lika många suppleanter väljas för 

tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Minst en av revisorerna och hens suppleant 

ska vara godkänd eller auktoriserad revisor.   

Revisorerna ska lämna sin revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse senast 3 veckor före 

stämman. 

FÖRENINGSSTÄMMA   

19 § Föreningsstämma   

1 mom. Föreningsstämma hålls på någon ort i verksamhetsområdet inom sex månader efter varje 

räkenskapsårs slut. Extra föreningsstämma ska hållas  

– när styrelsen finner skäl för det  

– när en revisor skriftligt begär det  

– när minst en tiondel av samtliga medlemmar skriftligt begär det 

En föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller, om hen får förhinder, av den ersättare 

som styrelsen utser.  

2 mom. Varje medlem, som inte förlorat sin rösträtt enligt 13 §, har en röst.   

Styrelseledamöterna, VD:n och revisorerna har rätt att delta i föreningsstämmans överläggningar och 

lägga fram förslag. Andra personer har rätt att närvara efter stämmans medgivande och även rätt att 

yttra sig efter stämmans särskilda medgivande.  

3 mom. Kallelse till föreningsstämman sker, efter styrelsens beslut genom brev, sms eller genom e-

post. Kallelsen ska gå ut tidigast sex och senast två veckor före årsstämma eller extrastämma, även 

vid stadgeändring. Medlemmen är skyldig att uppdatera sina kontaktuppgifter med föreningen. 

Medlem har rätt att kräva att få kallelse genom brev. 

När en kallelse till föreningsstämma gått ut ska styrelsen direkt underrätta revisorerna.    

20 § Ärenden på ordinarie föreningsstämma   

Vid ordinarie föreningsstämma ska:   

1. ordförande väljas 

2. styrelsens val av protokollförare presenteras 

3. föredragningslistan godkännas 

4. röstlängden fastställas 

5. två personer, förutom ordföranden, som ska justera stämmans protokoll väljas 

6. kontrolleras om stämman utlysts korrekt 

7. styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret presenteras 

8. revisorernas berättelse presenteras  

9. beslutas om fastställande av resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och 

koncernbalansräkning  

10. beslutas om insatsskyldighet 



 7 

11. beslutas om dispositioner om föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

12. beslutas om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD:n   

13. bestämmas om ersättning till dem som enligt dessa stadgar ska väljas till uppdrag inom 
föreningen 

14. a) fastställas hur många och vilka styrelseledamöter som ska väljas b) fastställas hur många och 

vilka suppleanter som ska väljas samt deras turordning   

15. fastställas hur många och vilka revisorer och suppleanter som ska väljas 

16. fastställas hur många och vilka som ska ingå i valberedningen samt vem som ska vara 

sammankallande fram till nästa ordinarie föreningsstämma hållits 

17. ärenden som överlämnats till stämman, av styrelsen eller av en medlem i enlighet med 21 §, tas 

upp 

18. val av ombud vid stämmor som föreningen är ansluten till 

19. övriga ärenden tas upp    

21 § Motionstid   

Ett ärende som en medlem önskar överlämna till ordinarie föreningsstämma ska anmälas skriftligen 

till styrelsen senast 2 veckor innan föreningsstämman äger rum. För prövning av uteslutningsbeslut 
gäller dock bestämmelsen i 10 § fjärde stycket.    

ÖVRIGA BESTÄMMELSER   

22 § Meddelanden   

Förutom kallelse ska även andra meddelanden till medlemmar lämnas enligt 19 § 3 mom.  

23 § Vinstfördelningsgrunder   

Fritt eget kapital enligt den fastställda balansräkningen ska enligt föreningsstämmans beslut helt 
eller delvis  
  

1. fonderas 

2. föras i ny räkning  

3. fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras omsättning med föreningen under året  

4. delas ut som insatsränta på inbetalda medlemsinsatser 

5. delas ut till medlemmar och avgångna medlemmar i förhållande till innestående medlemsinsatser, 

inbetalda eller tillgodoförda genom insatsemission 

6. användas för de ändamål som överensstämmer med lagen om ekonomiska föreningar. 

Den återbetalning eller efterlikvid som inte tas i anspråk för insatsbetalning, överförs som sparmedel 

på ett särskilt räntebärande konto för varje medlem. Styrelsen fastställer räntesats och 

uppsägningstid för sparmedel.    

24 § Insatsemission   

Beslut om insatsemission fattas av ordinarie föreningsstämma efter styrelsens förslag.   

Utdelningsbart fritt eget kapital får överföras till medlemsinsatser genom insatsemission.   
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Grund för fördelningen av insatsemissionens belopp mellan medlemmarna kan vara 

– medlemmarnas insatser, inbetalda eller tillgodoförda genom insatsemission 

– medlemmarnas omsättning med föreningen och/eller dess helägda dotterbolag under visst 
antal hela räkenskapsår tillbaka, dock högst fem år.  

Styrelsen beslutar vilken/vilka av dessa fördelningsgrunder som ska tillämpas och hur fördelningen 

mellan dem ska se ut vid varje insatsemission. Om medlemsinsatser ska utgöra grund för 

fördelningen är det också styrelsen som beslutar om minimiinsatser och/eller emissionsinsatser ska 

frånräknas underlaget för fördelningen. Styrelsen kan besluta att viss eller vissa varugrupper/tjänster 

inte ska ingå i underlaget. Föreningsstämman kan också besluta om tillämpningsbestämmelser.   

25 § Beloppsbegränsning vid vinstutdelning och insatsemission 

Föreningsstämman får inte besluta om vinstutdelning eller överföring till medlemmarna genom 

insatsemission av större belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt. 

26 § Kvarvarande tillgångar vid upplösning   

Vid föreningens upplösning ska – där inte annat följer av föreningslagen – dess behållna tillgångar 

delas mellan medlemmarna. Först ska medlemmarna få tillbaka inbetalda medlemsinsatser. Sedan 

ska hälften av återstoden delas mellan medlemmarna i förhållande till det omsättningsvärde de haft 
med föreningen under föreningens fem sista räkenskapsår, och den andra hälften ska delas mellan 

medlemmarna i förhållande till deras insatser. Här räknas dock inte överinsatser. 

Den som inträtt som medlem i någon annans ställe får tillgodoräkna sig de likvider som tidigare 

innehavare av medlemmens andel haft under den angivna tiden.    

27 § Prissättning   

Styrelsen beslutar om grunderna för prissättning, återbäring och efterlikvid av de produkter och 

tjänster som levereras till eller säljs av föreningen. 

Gottgörelser kan betalas ut med olika procentsatser för olika produktgrupper, baserat på 

produktgruppernas olika förutsättningar.    

28 § Pantsättning   

En medlems tillgångar och fordringar som finns i föreningens besittning utgör ständig pant för hela 

föreningens fordran mot medlemmen. 

 

29 § Force majeure  

 

Föreningen har ingen ersättningsskyldighet för dröjsmål som orsakas av force majeure på beställd 

eller utlovad leverans eller mottagning. Föreningen kan också i en sådan situation – även här utan 

ersättningsskyldighet – häva leverans och mottagning. 

30 § Övrigt   

I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.   


