Stadgar för
Sveriges Allmänningsskogars
Förbund

Syfte

1§
Förbundets syfte är att företräda Allmänningarna i Norrbotten och Västerbotten, samt Dalarnas Besparingsskogar, som
lyder under Lag (1952:167) om Allmänningsskogar i Norrland och Dalarna, i näringspolitiska frågor.
2§
Detta syfte vill förbundet främja genom att
• Bevaka frågor gentemot myndigheterna och andra organisationer
• Samordna yttranden och inlagor
• Ta en aktiv roll den skogspolitiska debatten
• Förbundets styrelse beslutar om vilka frågor som förbundet skall jobba med
3§
Endast Allmänningsskogarna i Norrbotten och Västerbotten, samt Besparingsskogarna i Dalarna kan vara medlemmar.

Organisation

4§
Förbundets högsta beslutande organ består av förbundsmötet. Varje ingående allmänning/ besparingsskog utser ombud
till mötet. Förbundsmötet utser styrelse samt ordförande. Mellan ordinarie förbundsmöten representeras förbundet av
styrelsen.

Allmänt

5§
Verksamhetsperiod är två på varandra följande kalenderår.
6§
Budgeterade kostnader som förbundsmötet har beslutat om skall fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel.
7§
Styrelsen tar fram fördelningsnyckel till årsstämman.
Kassören fakturerar verklig kostnad.
8§
Ändring av stadgar kan föreslås av medlemmarna och beslutas i koncensus av ordinarie förbundsmöte.

Om förbundsmöte

9§
Förbundsmötet skall hållas senast den 30 september, vart annat år.
Kallelse på ort som styrelsen bestämmer skall ske senast 30 dagar före mötet.
Ombuden skall anmäla sig senast sju dagar innan förbundsmötet.

Följande ärenden skall förekomma:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Närvaroupprop samt val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och 2 justeringsmän för sammanträdet
Föredragningar av styrelseberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fråga om ansvarsfrihet för kassören
Styrelsens förslag till fördelningsnyckel
Styrelsens budgetförslag
Val av styrelse, mötet väljer inom sig två styrelseledamöter jämte suppleanter från vardera län
Styrelsens förslag
Motioner

Extra förbundsmöte kan begäras av styrelsen eller allmänning/ besparingsskog.
Ordföranden ansvarar för att alla möten protokollförs och distribueras till förbunden samt att dessa arkiveras.
Ordföranden ansvarar för inkomna fullmakter.
§10
Vid förbundsmöte har varje allmänning och besparingsskog en röst.
Stämmoombud får representera enligt fullmakt
Vid lika röstetal gäller den mening som förbundsordföranden biträder.
Varje allmänning eller besparingsskog betalar kostnaderna för sina representanters deltagande i förbundsmöte.
Förvaltarna får delta vid ordinarie förbundsmöte.

Om styrelse

§11
Styrelsen skall bestå av sex personer. Tjänstemän adjungeras vid behov.
Styrelsen har sitt säte där kassör/sekreterare har sin placeringsort.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och vid förfall för honom av vice ordförande.
Kallelse skall ske senast fjorton dagar före mötet.
Firmateckningsrätt tillkommer styrelsen.
Koncensus gäller vid beslut.
Styrelsen är beslutför om minst fem ledamöter är närvarande.
Vid konstituerande sammanträde adjungeras den tjänsteman som utsetts till kassör/sekreterare och beslutas om
firmateckningsrätt.
Vid sammanträden skall protokoll föras.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att förbundets verksamhet bedrivs rationellt och i enlighet med lagar och
förordningar.
Styrelsen upprättar årsberättelse för den gångna verksamhetsperioden och budget för den kommande
verksamhetsperioden.

Kassör

§ 12
Kassören skall ombesörja löpande in- och utbetalningar, samt redovisa utfall mot budget.

Utträde

§ 13
Allmänning eller Besparingsskog som vill utträda ur förbundet skall skriftligen meddela förbundsstyrelsen senast 90
dagar innan förbundsmötet. Utträde kan ske tidigast vid nästa ordinarie förbundsstämma.

Upplösning

§ 14
Upplösande av förbund skall ske på ordinarie förbundsmöte.
Upplöses förbundet skall dess behållna medel fördelas mellan förbundets medlemmar enligt gällande fördelningsnyckel.
Uppkommer underskott skall detta fördelas på motsvarande sätt.

