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STADGAR FÖR ODLING I BALANS
§ 1.
Föreningens namn är Odling i Balans.
§ 2.
Föreningen har till ändamål att främja utveckling av svenskt jordbruk med
målsättningen att näringen skall bedrivas med högsta möjliga kvalitets- och
lönsamhetskrav och minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Föreningen
skall för att förverkliga detta ändamål bl a:
1. Utgöra ett forum för samarbete mellan personer, företag och organisationer som
har intresse av ovan angivna målsättning.
2.

Bedriva anslagsfinansierat forsknings- och utvecklingsarbete.

3.

Antaga och framlägga råd och rekommendationer till ledning för hur en uthållig
växtodling framgångsrikt kan bedrivas.

§ 3.
Föreningen är en ideell förening som är öppen för enskilda personer, organisationer,
myndigheter samt företag. Föreningen har rätt att bedriva skattepliktig
näringsverksamhet.
Fråga om medlemskap avgörs av styrelsen.
Utträde ur föreningen begärs skriftligen av medlem hos styrelsens ordförande.
Utträde sker vid nästföljande föreningsstämma under förutsättning att meddelande
om utträde kommit styrelsens ordförande tillhanda senast sju (7) dagar dessförinnan.
§ 4.
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.
§ 5.
Ordinarie föreningsstämma hålles årligen senast i juni månad på ort i Sverige som
styrelsen bestämmer.
Extra föreningsstämma hålles då styrelsen så beslutar eller då minst en fjärdedel
(1/4) av föreningens medlemmar gör framställning därom hos styrelsens ordförande.
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§ 6.
Kallelse till föreningsstämma skall ske med brev till varje medlem. Kallelse åtföljd
av föredragningslista skall avsändas minst fjorton (14) dagar före stämma.
§ 7.
Rösträtt på föreningsstämma tillkommer envar medlem - styrelseledamot, ledamot i
det vetenskapliga rådet samt representanter för intressenter och pilotgårdar - som
icke uppsagt sig till utträde ur föreningen. Vid omröstning har varje medlem en (1)
röst. En person kan endast företräda en medlem. I samtliga ärenden som upptagits på
föredragningslista beslutar föreningsstämman med enkel majoritet om inte stadgarna
föreskriver annat. Val avgörs vid lika röstetal genom lottning, i andra fall äger
ordföranden utslagsröst. I frågor som rör ansvarsfrihet för styrelsen samt val av
styrelse har styrelseledamot ingen rösträtt.
§ 8.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

val av ordförande vid stämman
anmälan av protokollförare
val av justeringsperson
upprättande av röstlängd
fråga om kallelse har skett i enlighet med stadgarna
fastställande av dagordning
styrelsens redovisning med förvaltningsberättelse, resultaträkning och
balansräkning
revisorernas berättelse
fastställande av resultat- och balansräkning
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
fastställande av arvoden
val av styrelseledamöter, ordförande samt revisorer
val av valberedning
övriga frågor.

Vid ordinarie föreningsstämma skall utöver ovan förtecknade ärenden endast
förekomma de ärenden vilka angivits i kallelse till stämman.
§ 9.
Föreningens verkställande organ är styrelsen.
Styrelsen företräder föreningen och handhar dess angelägenheter samt beslutar å
föreningens vägnar i alla ärenden som inte omfattas av föreningsstämmans
beslutanderätt. Styrelsens främsta uppgift skall vara att svara för föreningens
administrativa göromål, sörja för finansieringen av föreningens verksamhet samt att
upprätta och avge årsredovisning.
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Föreningen har sitt säte i Dalby, Lunds kommun, Skåne län.
§ 10.
Styrelsen skall bestå av ordförande samt minst fyra (4) och högst sju (7) ordinarie
ledamöter. För ordinarie ledamot kan väljas suppleant. Styrelse och ordförande väljs
på ordinarie föreningsstämma för tiden intill nästa ordinarie stämmas avslutning.
I styrelsen skall pilotgårdarna vara representerade.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, då denne så anser erforderligt,
eller då någon annan ledamot av styrelsen hos ordföranden så yrkar. Styrelsen är
beslutsför då fyra (4) ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden
utslagsröst.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Protokoll skall föras
vid varje styrelsemöte och hållas tillgängligt för medlemmarna.
§ 11.
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller i den ordning styrelsen bestämmer.
Styrelsen äger även rätt att i vissa frågor delegera beslutanderätten till
verksamhetsledaren.
§ 12.
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden fr o m den 1 januari t o m den 31 december.
Föreningens årsredovisning för förutvarande räkenskapsår skall senast den 1 april
överlämnas till revisorerna, vilka har att senast en (1) vecka före ordinarie
föreningsstämma avge revisionsberättelse.
§ 13.
På ordinarie föreningsstämma skall för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma
väljas en (1) auktoriserad eller godkänd revisor samt en (1) lekmannarevisor som
skall revidera föreningens räkenskaper. För revisorerna kan väljas suppleanter. Till
lekmannarevisor kan väljas medlem av föreningen som inte innehar annat
förtroendeuppdrag i föreningen under verksamhetsåret.
§ 14.
Styrelsen skall utse det vetenskapliga rådet bestående av minst sex (6) och högst
femton (15) personer. Det vetenskapliga rådet bör representera praktiskt lantbruk,
livsmedelsindustrin, forskning, rådgivning, myndigheter, naturvårdsintressen,
konsumentintressen samt leverantörer och tillverkare av förnödenheter till
jordbruket. Styrelsen kan entlediga ledamot av det vetenskapliga rådet.
Styrelsens ordförande skall vara ordförande i det vetenskapliga rådet.
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§ 15.
Styrelsen skall i samråd med det vetenskapliga rådet utse ett antal lantbruksföretag
(pilotgårdar) som är beredda att verka för det av föreningen antagna ändamålet.
Härvid är avsikten att av det vetenskapliga rådet framlagda råd och
rekommendationer skall tillämpas på dessa pilotgårdar. Pilotgårdarna skall vara
värdgårdar för Odling i Balans och vara öppna för besök.
§ 16.
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut vid två på varandra följande
föreningsstämmor med minst en (1) månads mellanrum och med minst tre fjärdedelar
(3/4) av på respektive stämma representerade röster.
§ 17.
Beslut om upplösning av föreningen tas i samma ordning som gäller för ändring av
föreningens stadgar.
De ursprungliga stadgarna har antagits vid konstituerade föreningsstämma med
föreningen den 1991-09-11. Ändringar av stadgarna enligt denna lydelse har antagits
vid ordinarie föreningsstämma 2001-06-18 samt därefter vid ytterligare ett tillfälle
genom beslut per kapsula av samtliga röstberättigade (enl. bilaga).

