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S T A D G A R 

för 

Kristianstadsortens Lagerhusförening 

ek. för. 

----------------------------- 
 

 

 

Firma, ändamål, styrelsens säte 

  § 1. 

Föreningens firma är Kristianstadsortens Lagerhusförening ek. för. Firma 

  § 2. 

Föreningen har till ändamål att tillvarata medlemmarnas ekonomiska Ändamål 

intressen genom att själv eller genom annan 

1. lagra produkter från medlemmarnas växtodling samt driva annan 

    därmed förenlig verksamhet, förädling och handel. 

  § 3. 

Styrelsen ska ha sitt säte i Kristianstad. Styrelsens 

   säte 

Medlemskap och insats 

  § 4. 

Till medlem antas fysisk eller juridisk person, som kan förväntas Antagande 

följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av medlem 

av föreningens ändamål. 

Ansökan om inträde görs skriftligen och prövas av styrelsen. 

Basen för medlemskapet är den kvantitet spannmål, oljeväxter och 

trindsäd som medlemmen levererar till föreningen.  

  § 5. 

Har medlems andel övergått till annan på grund av bodelning, arv eller Förvärv av 

testamente, äger förvärvaren inträda i medlemmens ställe om förvärvaren andel genom 

fyller förutsättningarna i 4 §.  bodelning, 

Då det gäller förvärv av avliden medlems andel, ska ansökan om  arv eller  

inträde göras inom sex månader efter dödsfallet eller, om den i 12 § testamente 

angivna tiden för avgång då ännu ej inträffat, senast vid den tiden. Har 
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förvärvet skett genom bodelning, ska 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 medlem- 

skapet övergått på annan eller ansökan om medlemskap ej gjorts 

inom föreskriven tid eller avslagits. 

  § 6. 

Den, som utan att vara medlem, efter överlåtelse förvärvat medlems Överlåtelse 

andel ska ansöka om inträde inom sex månader därefter. Antas av andel 

denne inträder denne som medlem i överlåtarens ställe. 

  § 7. 

1 mom.   Insats- 

Medlem ska delta i föreningen med en insats för varje 2.500 kg skyldighet 

spannmål, oljeväxter och trindsäd, som medlem i genomsnitt per år 

levererat till föreningen under den 

senaste femårsperioden. Beräkning av genomsnittet ska ske årligen om 

styrelsen ej beslutat annat. 

Vid ökning av den genomsnittliga kvantiteten ska medlemmen delta i 

föreningen med motsvarande ökat antal insatser. Vid minskning sker däremot 

inte motsvarande nedsättning, såvida styrelsen, då särskilda skäl före- 

ligger, inte beslutar annat. 

 

Under de fem första åren efter inträdet deltar medlemmen med det antal Preliminär 

insatser som styrelsen årligen uppskattningsvis bestämmer och därefter sker insats- 

reglering av insatsantalet enligt vad som anges i första stycket. beräkning 

 

Medlem ska delta i föreningen med minst 18 insatser även om  Minimi- 

beräkningen av insatser enligt ovan skulle leda till en lägre insatsskyldighet. Insatser 

Efter styrelsens prövning får av slutbetalning som lån till föreningen inne- Medlems- 

hållas ett belopp uppgående till högst fem gånger det belopp, varmed lån 

medlemmen ska delta i föreningen i form av insatser. 

Föreningen är skyldig att, sedan medlem utträtt, vid avgången återbetala 

detta lån. 

2 mom. 

Insats lyder på 95 kronor. 

3 mom. 

Insatsemission påverkar inte medlems insatsskyldighet. 

  § 8. 

Insats ska betalas under högst tre år med 1/3 årligen. Insats- 

Den närmaste tidpunkten för betalning enligt ovan under respektive år betalning 

bestäms av styrelsen. 

Insatsemissionsbelopp tillgodoräknas ej medlem som insatsbetalning. 
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  § 9. 

Styrelsen kan besluta om kapitaltillskott i form av förlagsinsatser även. Förlags- 

från andra än medlemmar. För varje förlagsinsats ska föreningen utfärda  insatser 

förlagsandelsbevis. Innehavet av sådant bevis ger inte rätt att delta i 

föreningens beslutande organ. 

För förlagsinsatser gäller i övrigt vad som föreskrivs i föreningslagen och 

vad styrelsen beslutar. 

  § 10. 

Uppsägning till utträde ur föreningen ska ske skriftligen. Uppsägning 

   till utträde 

  § 11. 

Om medlem bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller motarbetar Uteslutning 

dess intressen eller ändamål och inte rättar sig efter av styrelsen skriftligen 

meddelad varning, har styrelsen rätt att utesluta medlemmen ur föreningen. 

Om medlem, utan att förhållanden enligt första stycket föreligger, inte 

levererat spannmål till föreningen under de fem senaste räkenskapsåren, 

äger styrelsen anmana medlemmen att uppsäga sig till utträde samt, 

om denne inte därefter inom tre månader efterkommer denna anmaning 

eller skriftligen anmäler önskan att alltjämt kvarstå i föreningen, utesluta 

medlemmen. 

Medlem, som inte godkänner styrelsens beslut om uteslutning,  

har rätt att hänskjuta ärendet till föreningsstämmans prövning genom anmälan till 

styrelsen inom tre månader från det meddelande om uteslutningen avsänts 

till medlemmen. 

  § 12. 

Utom i de fall som avses i 7 kap. 48 § (insatsskärpning mm) Tid för  

och 12 kap. 20 § (fusion) föreningslagen, äger avgång ur utträde 

föreningen rum vid den utgång av räkenskapsår, vilken infaller näst efter  

tre månader efter det att medlemmen sagt upp sig till utträde eller uteslutits 

eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat. 

  § 13. 

1 mom.   Rätt att 

Avgången medlem har rätt att utfå inbetalda insatser och genom insats- utfå insats 

emission tillgodoförda insatser och på medlemmen belöpande andel av beslutad 

vinstutdelning endast 

1. då rätt därtill föreligger 7 kap. 48 § (insatsskärpning m m) 

    och 12 kap. 20 § (fusion) föreningslagen. 

2. då avgången berott på att medlemmen avlidit. 

3. då avgången berott på att medlemmen uppsagt sig till utträde och uppsägningen 

    föranletts av 

    a) att medlemmen varaktigt upphört med verksamheten på grund av överlåtelse 

        av fastighet, utarrendering av jordbruk eller frånträdande av arrende och 

        produktionen inte fortsätts genom samfällighet eller på annat sätt och att  
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        medlemmen äger väsentligt intresse däri. 

    b) att medlemmen, av annan orsak än under a) sägs, ej framställt jordbruks- 

        produkter under föreningens fem senaste räkenskapsår. 

        Återbetalning av erlagda insatser enligt detta moment får dock ske endast i  

        den mån föreningens behållna tillgångar enligt den vid tiden för avgången 

        uppgjorda balansräkningen föreslå utan anlitande av reservfond eller för- 

        närmande av övriga medlemmars lika rätt. 

2 mom. 

Den, som utan att vara medlem, efter överlåtelse förvärvat medlems andel och 

inte sökt inträde inom den i § 6 angivna tiden eller vilkens ansökan om inträde 

avslagits har rätt att få ut insats eller del i uppkommen vinst såsom avgången 

medlem har i enligt 1 mom. 

  § 14. 

Medlem, som uteslutits ur föreningen eller uppsagt sig till utträde,  Förlust av 

förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens  rösträtt 

angelägenheter. 

Ovanstående gäller även medlem, som inte levererat  

spannmål, oljeväxter, eller trindsäd 

till föreningen under dess fem senaste räkenskapsår och inte därefter på nytt 

börjat leverera till föreningen. 

  § 15. 

Styrelsen består av minst fem och högst nio ledamöter, utan suppleanter,  Styrelse; 

samtliga valda av föreningsstämman.   val, mandat- 

Till ledamot i styrelsen kan väljas, förutom röstberättigad medlem och  tid 

person som avses i 6 kap. 4 § föreningslagen, röstberättigad medlems  

make, maka, sambo, barn, firmatecknare för sådan medlem samt hos sådan medlem 

i förtroendeställning för jordbruket anställd. 

Till ledamot kan även väljas annan lämplig person, 

som inte tillhör de i föregående stycke nämnda kategorierna, dock högst  

två ledamöter. 

Styrelseledamot utses för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits 

under andra räkenskapsåret efter valet; dock ska mandattiden bestämmas 

så, att halva antalet styrelseledamöter avgår vid ordinarie föreningsstämma 

varje år. 

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande, samt inom eller utom 

sig sekreterare. 

Ordföranden ska se till att styrelsesammanträden hålls när så behövs. På 

begäran av styrelseledamot ska styrelsen sammankallas. Styrelsen är 

beslutsför då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. 

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de 

närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden 

biträder. 

 

  § 16. 

Föreningens firma tecknas av den eller dem, som styrelsen utser. Firmateck- 

   ning mm 
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  § 17. 

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Räken- 

   skapsår 

  § 18. 

Styrelsen ska senast den 1 april till revisorerna avlämna sina redo- Tid för sty- 

visningshandlingar.  relsens års- 

   redovisning 

  § 19. 

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas tre revisorer och två Revision 

suppleanter för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. 

En av revisorerna samt en av suppleanterna ska vara auktoriserad revisor. 

Revisorerna ska senast den 30 april avlämna sin revisionsberättelse. 

 

Föreningsstämma 

  § 20. 

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast under juni månad. Extra Förenings- 

föreningsstämma hålls då styrelsen finner sådan erforderlig eller då det stämma 

för uppgivet ärendes behandling skriftligen påfordras av revisorerna eller 

av minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar. 

Ordinarie föreningsstämma är beslutsför då minst 5 % av föreningens 

röstberättigade medlemmar är närvarande. 

Vid extra föreningsstämma får inte andra ärenden bli föremål för 

beslut än de som angivits i kallelsen. 

Varje medlem där § 14 inte är tillämpbar 

har en röst.  Rösträtt 

Röstberättigad får vid föreningsstämman låta sig företrädas genom fullmakt Ombud 

av den röstberättigades make, maka, sambo, fader, moder, syskon, barn, annan  

röstberättigad medlem, ställföreträdare för medlem, samt hos medlem 

i förtroendeställning för jordbruket anställd,  

eller den som utan att vara medlem enligt § 15 kan  

väljas till ledamot i styrelsen.  

Ingen får genom fullmakt företräda mer än en  

medlem.  

Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och högst ett år gammal. 

Styrelseledamöterna och revisorerna har rätt att delta 

i föreningsstämmans överläggningar och framställa förslag. 

Av styrelsen inbjudna gäster har rätt att delta i  Utom- 

föreningsstämmans överläggningar.   ståendes 

   närvaro 

Annan person har efter medgivande av samtliga närvarande röstberättigade 

rätt att i föreningsstämmans överläggningar och att yttra sig. 
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Om enskild medlem begär att något ärende endast ska behandlas av 

föreningens medlemmar, ska det vid behandlingen av detta ärende endast 

finnas medlemmar, eller företrädare för medlem närvarande vid föreningsstämman. 

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för  

denne av den, som styrelsen därtill utsett. 

Kallelse till såväl ordinarie som extra föreningsstämma ska ske tidigast  Kallelse 

sex veckor och senast två veckor före stämman. 

Kallelse sker genom brev till samtliga föreningens medlemmar och till 

vilken beträffande ordinarie stämma ska bifogas  

styrelsens och revisorernas berättelse. 

  § 21. 

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma: Ärenden på 

1.  val av ordförande  ordinarie 

2.  anmälan om styrelsens val av protokollförare förenings- 

3.  fastställande av röstlängd  stämma 

4.  val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll 

5.  fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

6.  styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret 

7.  revisorernas berättelse samt i förekommande fall även koncern- 

     revisionsberättelsen 

8.  beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i 

     förekommande fall även koncernresultaträkning och koncernbalans- 

     räkning 

9.  beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust  

     enligt den fastställda balansräkningen 

10. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 

      direktören 

11. redogörelse över starten på det nya året 

12. valberedningens berättelse 

13. bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer 

14. fastställande av antal samt val av styrelseledamöter 

15. val av revisorer jämte suppleanter 

16. val av valberedningsledamöter samt valberedningsordförande 

17. val av ombud och suppleanter till stämmor i organisationer, till vilka 

      föreningen är ansluten 

18. ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman 

19. övriga ärenden som stämman beslutar att behandla 

      eller som enligt lag kan förekomma 

  § 22. 

Ärende, som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma, Motionstid 

ska anmälas till styrelsen senast två veckor före stämman.  

För stämmans 

prövning av uteslutningsbeslut gäller dock bestämmelser i § 11 tredje 

stycket. 
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  § 23. 

Valberedningen består av totalt sex ledamöter varav en Valberedning 

ordförande med en mandattid av tre år. Övriga ledamöter  

sitter under en mandattid av fem år. Ordförande i valberedningen 

väljs ur sittande valberedning eller en person som tidigare suttit en 

period i valberedningen. Ordförande i valberedningen utses av 

ordinarie föreningsstämma på förslag av styrelsen. 

Nyval av en ledamot ska ske varje år.  

Föreningsstämmans val och beslut enligt § 21 vid punkterna 

1, 4, 13, 14, 15 och 17 ska beredas av valberedningen. 

Valberedningens förslag till personval och ersättningar ska finnas tillgängligt 

på föreningens hemsida senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. 

Övriga bestämmelser 

  § 24. 

Andra meddelanden än kallelse till föreningsstämma kan Meddelande: 

ske via föreningens hemsida i stället för via brev ifall styrelsen tycker 

det är lämpligt. 

  § 25. 

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, med de begränsningar Vinst- 

som framgår av 9 kap. 3 § föreningslagen, enligt föreningsstämmans beslut: delnings- 

1. Fonderas och/eller  grunder 

2. Föras i ny räkning och/eller 

3. Utdelas mellan medlemmar i förhållande till deras inbetalda insatser och/eller 

4. Fördelas mellan medlemmarna i förhållande till den likvid de uppburit och/eller  

de kvantiteter spannmål, oljeväxter och trindsäd, för vilka likvid inte erhållits från  

föreningen, som de legolagrat under året och/eller 

5 Användas för i 9 kap. 5 § föreningslagen, angivna ändamål.  

  § 26. 

Beslut om insatsemission enligt 10 kap. 21 § föreningslagen, fattas av ordinarie Insats- 

föreningsstämma efter förslag av styrelsen. Utdelningsbart fritt eget kapital emission 

får överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission. 

Till grund för fördelningen av insatsemissionens belopp mellan medlemmarna 

ska ligga den likvid de uppburit och/eller den kvantitet spannmål, 

oljeväxter och trindsäd de legolagrat 

under ett visst antal hela räkenskapsår tillbaka, dock högst fem år. 

Föreningsstämman får inte besluta om vinstutdelning eller överföring till 

medlemsinsatserna genom insatsemission av större belopp än styrelsen 

föreslagit eller godkänt. 

Styrelsen föreslår föreningsstämman vilken/vilka fördelningsgrund(er) 

som ska tillämpas och, i förekommande fall, fördelningen mellan grunderna 

vid varje insatsemission. 

  § 27. 

Medlems inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda insatser Pant- 

utgör ständig pant för all föreningens fordran mot medlemmen. Föreningen sättning 
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har rätt att, om medlemmen inte betalar sin skuld, behålla motsvarande 

belopp av insatserna då medlemmen avgår eller på annan lag- eller 

stadgeenlig grund erhåller rätt att få ut insatser. 

  § 28. 

För ändring av föreningens stadgar krävs att beslut därom fattas vid två Stadge- 

föreningsmöten, varav det ena ska vara ordinarie föreningsstämma. ändring 

Minst en månad ska förflyta mellan mötena. Förslaget avseende stadgeändring 

ska vid första tillfället bifallas av mer än hälften av de röstande och vid andra tillfället 

av mer än två tredjedelar av de röstande. 

  § 29. 

För upplösning av föreningen krävs att beslut därom fattas vid två 

föreningsmöten, varav det ena ska vara ordinarie föreningsstämma. 

Minst en månad ska förflyta mellan mötena och förslaget avseende upplösning 

ska vid båda tillfällena bifallas av mer än två tredjedelar av de röstande. 

Vid föreningens upplösning ska dess bibehållna tillgångar fördelas mellan Upplösning 

medlemmarna. Härvid ska medlemmarna först få ut inbetalda insatser och 

emissionsinsatser. Återstoden ska därefter fördelas mellan medlemmarna  

i förhållande till de likvider som de uppburit och/eller de kvantiteter spannmål, 

oljeväxter och trindsäd, 

för vilka likvid inte erhållits från föreningen, som de legolagrat under  

föreningens senaste tio räkenskapsår. 

Medlem som inträtt i föreningen jämlikt § 5 eller § 6  

har rätt att tillgodoräkna sig de likvider som under angiven tid utgått till dem,  

vilka såsom medlemmar innehaft medlemmens andel i följd för denne. 

  § 30. 

Föreningen fritags från att fullgöra åvilande förpliktelser i den mån full- Force 

görande förhindras, inskränks eller i annat fall påverkas av force majeure eller majeure mm 

annan omständighet utanför föreningens kontroll. 

Föreningen har rätt att utan att force majeure eller annan sådan omständighet 

föreligger besluta att föreningens anläggningar tills vidare eller under viss 

tid ska hållas helt eller delvis stängda eller att verksamheten i annat fall ska 

minskas, och är föreningen under sådan tid inte pliktig att motta leveranser. 

Beslut härom fattas på föreningsstämma och ska för giltighet ha biträtts av 

minst två tredjedelar av de röstande. För återupptagande av driften fordras 

beslut på föreningsstämma med enkel majoritet av de röstande. 

Skulle medlemmarnas leveranser tillfälligt eller varaktigt upphöra i sådan 

utsträckning att driften kan upprätthållas endast till uppenbart orimliga kostnader 

i förhållande till de leveranser, som alltjämt sker, har styrelsen rätt att hålla 

föreningens anläggningar helt eller delvis stängda eller i annat fall minska driften 

så länge inte skäl föreligger till antagande att driften kan återupptas utan  

nyss nämnda innebörd för kostnaderna, och är föreningen under sådan tid 

inte pliktig att motta leveranser. 

Skulle under tid, då beslut enligt föregående stycke gäller, beslutet bli föremål 

för stämmans prövning anses detsamma upphävt om det inte biträtts av minst 

två tredjedelar av de röstande.  

Har beslutet biträtts äger därefter för ändring av detsamma vad i andra stycket 

sista punkten stadgas motsvarande tillämpning. 
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  § 31. 

Tvist mellan föreningen på ena samt styrelsen, ledamot av denna, likvidator, Tviste- 

medlem eller röstberättigad, som ej är medlem, på andra sidan, ska avgöras lösning 

av domstol på den ort där styrelsen har sitt säte, såvida parterna inte  

enas om avgörande enligt lagen om skiljemän. 

  § 32. 

I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar. 


