Stadgar för
Sveriges Biodlares
Riksförbund

Antagna vid två på varandra följande riksförbundsmöten (RFM), ordinarie RFM i Växjö 2014-0405 och vid extra RFM i Norrköping 2014-10-11. De nya stadgarna ersätter tidigare stadgar på
samtliga organisatoriska nivåer. Dessutom upphävs även samtliga tidigare tillämpningsföreskrifter
gällande medlemskap. De nya stadgarna blev vid det extra RFM 2014-10-11 omedelbart justerade
och gäller således från detta datum.
Stadgeändringar genomförda vid två på varandra följande RFM, Hässleholm 2017 och Linköping
2019. Ändrade §§ är: 6, 10:1, 20 a) och 23:2.

Gemensam del
§ 1 Grundidé
Sveriges Biodlares Riksförbund – i det följande benämnd Biodlarna- är en politiskt, religiöst och
etniskt obunden ideell organisation som bygger på frivilligt, individuellt medlemskap. Även
juridisk person kan vara medlem i Biodlarna.
§ 2 Mål
Biodlarna skall inom samtliga organisationsled arbeta för att biodlingens villkor skall förbättras
samt utveckla biodlingen som näring och meningsfull fritidssysselsättning. Vidare skall Biodlarna
arbeta för att sprida kunskap om biodling, honungens goda egenskaper och pollineringens
betydelse.
§ 3 Organisation
Biodlarna består av enskilda medlemmar organiserade i inom Sverige verksamma
biodlarföreningar, i det följande benämnda föreningar, vilka i sin tur är sammanslutna i
biodlardistrikt, benämnda distrikt, samt i ett riksförbund.
Samtliga organisationsled är var för sig juridiska personer med eget ansvar.
§ 4 Valbarhet
Valbar till förtroendeuppdrag inom Biodlarnas samtliga nivåer är fysisk person som är medlem i
Biodlarna. Till revisor i samtliga organisationsled kan väljas person som ej är medlem.
§ 5 Medlemmar
5:1. För att vinna medlemskap skall man inom stipulerad tid betala den fastställda årsavgiften.
Årsavgiften är summan av de avgifter som föreningen, distriktet samt riksförbundet har beslutat.
5:2. Biodlarna har fullbetalande medlemmar, familjemedlemmar, juniormedlemmar samt
hedersmedlemmar.
5:3. För familjemedlem gäller att man skall vara skriven på samma adress som en fullbetalande
medlem.
5:4. Man kan inte vara familjemedlem till juniormedlem.
5:5. För juniormedlem gäller att man ej fyllt 20 år.
5:6. Hedersmedlem kan utses av både förening, distrikt och förbund och medlemsavgiften betalas
då av den som har gjort utnämningen.
5:7. Medlem som önskar det kan vara medlem i ytterligare förening inom Biodlarna, om denna
förening accepterar detta. Förbunds-, distrikts- och föreningsavgift betalas då på vanligt vis för
den första föreningen. Eventuell avgift i den ytterligare föreningen är något som inte
administreras av förbundet.
5:8. Medlemsavgifter för samtliga medlemskategorier beslutas på föreningarnas och distriktens
årsmöten samt på riksförbundsmötet var och en för sin respektive nivå.
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§ 6 Skyldigheter
Medlemmar, föreningar och distrikt i Biodlarna har skyldighet att följa stadgarna i samtliga
organisationsled, samt att följa gällande lagstiftning rörande biodling och honungshantering.
§ 7 Stadgeförändringar
7:1. Förändring av dessa stadgar kan ske om förslaget vinner 2/3 - majoritet vid två på varandra
följande riksförbundsmöten, varav det ena skall vara ett ordinarie riksförbundsmöte. Distrikt och
föreningar får anta egna kompletteringar till stadgarna så länge innehållet är förenligt med
Biodlarnas stadgar.
7:2. Förening, som vill anta egna kompletterande stadgar, måste underställa förslaget
distriktsstyrelsen för godkännande.
7:3. Distrikt, som vill anta egna kompletterande stadgar, måste underställa förslaget
riksförbundsstyrelsen för godkännande.
7:4. Vid tolkningstvist äger Biodlarnas stadgar företräde, vilka tolkas av riksförbundets styrelse.
§ 8 Tillämpningsföreskrifter
Riksförbundsstyrelsen kan föreslå riksförbundsmötet tillämpningsföreskrifter för att förtydliga
stadgarna eller reglera olika verksamheter inom Biodlarna. Dessa kan ändras genom beslut av
riksförbundsmötet med enkel majoritet efter förslag från styrelsen eller efter beslut med
anledning av motion till riksförbundsmötet. Tillämpningsföreskrifter får aldrig stå i strid med
stadgarna. Tillämpningsföreskrifterna skall finnas samlade i ett dokument i anslutning till
stadgarna.
§ 9 Motioner
9:1. Samtliga medlemmar, föreningar och distrikt har rätt att motionera om förändringar i
förbundets-, distriktens- och i föreningarnas verksamheter.
9:2. Motion ställd till distrikt skall först framläggas vid föreningens årsmöte för utlåtande.
9:3. Motion ställd till förbundet skall först framläggas både vid föreningens och distriktets
årsmöte för utlåtande. Motion ställd av distrikt behöver dock bara framläggas vid distriktets
årsmöte för utlåtande.
9:4. Samtliga motioner ställda inom Biodlarna skall ha tydligt framställda yrkanden.
§ 10 Uteslutning
10:1. Medlem och förening som inte fullgör sina skyldigheter enligt §6 kan uteslutas ur Biodlarna.
10:2. Medlem som uppenbart motarbetar eller försvårar Biodlarnas mål och grundide kan
uteslutas.
10:3. Initiativ om uteslutning kan tas både av förening, distrikt och riksförbund och skall vara
skriftligt motiverat och ställt till förbundsstyrelsen.
10:4. Förbundsstyrelsen fattar beslut om uteslutning.
10:5. Förbundsstyrelsens beslut om uteslutning kan överklagas till riksförbundsmötet.
10:6. Utesluten medlem kan tidigast två år efter uteslutning beviljas nytt medlemskap.
§ 11 Protokoll
11:1. Protokoll skall alltid föras vid sammanträde med styrelse inom organisationen och föreligga
i justerat skick senast tre veckor efter sammanträdet. Protokoll fört vid årsmöte i biodlarförening
och distrikt skall finnas i justerat skick senast fyra veckor efter respektive möte och senast åtta
veckor efter riksförbundsmöte.
11:2. Kommittéers, arbetsgruppers och sektioners skyldighet att föra protokoll eller annan form
av rapportering beslutas av den styrelse som tillsätter respektive grupp.
11:3. Samtliga organisationsled svarar själva för arkiveringen av sina handlingar.
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Riksförbund
§ 12 Verksamhetsområde
Biodlarnas verksamhetsområde utgörs av Sveriges nationsgränser.
§ 13 Uppgift
13:1. Riksförbundet skall verka för de mål som anges i §2.
13:2. Därutöver är riksförbundets viktigaste uppgifter:
• att stödja och stimulera distriktens och föreningarnas verksamhet.
• att företräda Biodlarna vid kontakter med myndigheter, andra organisationer och företag,
såväl nationellt som internationellt.
§ 14 Verksamhetsperiod
Riksförbundets verksamhetsperiod utgörs av två kalenderår. Dess räkenskapsår utgörs av ett
kalenderår.
§ 15 Riksförbundsmöte
15:1. Biodlarnas högsta beslutande organ är riksförbundsmötet.
15:2. Riksförbundsmötet består av ombud från distrikten samt ledamöter från förbundsstyrelsen.
Förutom dessa skall förbundsrevisorerna, samt föredragande tjänstemän närvara. Varje distrikt
har ett ombud för varje påbörjat 300-tal medlemmar. Dock alltid minst två ombud per distrikt.
Ombudens närvaro kontrolleras mot röstlängden, ett ombud eller ledamot - en röst.
15:3. Förslag till dagordning upprättas av styrelsen. Följande punkter skall alltid vara med:
a) Val av mötespresidium.
b) Upprop av ombud och fastställande av röstlängd.
c) Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.
d) Fastställande av dagordning.
e) Fråga om icke ombuds förslagsrätt.
f) Styrelsens verksamhetsberättelse.
g) Styrelsens ekonomiska redovisning.
h) Revisorernas berättelse.
i) Fastställande av resultat- och balansräkningar.
j) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
k) Fråga om resekostnadsersättningar till ombuden.
l) Behandling av motioner och styrelseförslag.
m) Beslut om arvoden och övriga ersättningar till förbundsstyrelsen.
n) Val, enligt §20.
o) Riktlinjer för valberedningens arbete och tillsättning.
p) Riktlinjer för verksamhet samt budget för de kommande två åren.
q) Beslut om årsavgift till riksförbundet för nästkommande två år.
r) Antagande av tillämpningsföreskrifter.
s) Övrig information.
§ 16 Deltagande och rösträtt
Alla medlemmar i Biodlarna har närvaro- och yttranderätt. Förslagsrätt och rösträtt innehas av
ombud och ledamot av förbundsstyrelsen. Styrelseledamot och anställd personal äger ej rösträtt
ifråga om styrelsens förvaltning och beviljande av ansvarsfrihet. Anställd personal har yttranderätt
och kan vara distriktsombud. Riksförbundsmötet är beslutsmässigt om mer än halva antalet
ombud är närvarande.
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§ 17 Tidpunkt och kallelse
17:1. Ordinarie riksförbundsmöte skall hållas vartannat år, före april månads utgång. Senast i
december året före riksförbundsmötet skall förbundsstyrelsen informera om tid och plats för
mötet.
17:2. Kallelse skall vara ombuden, riksförbundsstyrelsen, valberedningen och revisorerna
tillhanda senast tre veckor före riksförbundsmötet.
17:3. Årsmöteshandlingar inkluderande motioner med utlåtanden, styrelseförslag, årsberättelse,
bokslut, revisionsberättelser, verksamhetsplan och budgetförslag, bifogas kallelsen.
§ 18 Motioner
18:1. Se §9.
18:2. Motioner som skall tas upp på riksförbundsmötet skall tillsammans med föreningens
yttrande över motionen, vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 10 december året före
förbundsmötet.
18:3. Distriktsstämmans yttrande över motioner skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den
20 februari samma år som stämman äger rum, detsamma gäller motioner från distrikten.
§ 19 Valberedning och kandidatnominering
19:1. Valberedningen väljs på riksförbundsmötet och skall agera självständigt.
19:2. Valberedningens uppgift är att förbereda valen vid riksförbundsmöte.
19:3. Inhämtande av förslag på ledamöter till förbundsstyrelsen och mötespresidiet, från
biodlarföreningar och distrikt, sker enligt valberedningens bestämmande.
19:4. Uppgifter om valberedningens förslag skall bifogas kallelsen till ombuden för
riksförbundsmötet. Nominering av ledamöter till valberedningen förbereds av distrikten i
samarbete.
§ 20 Val och mandattid
Riksförbundsmötet väljer:
a) Styrelse.
Förbundsordförande
Övriga ordinarie ledamöter, åtta till antalet
b) Två revisorer, och minst en suppleant
c) Valberedning med minst tre ledamöter varav en
sammankallande

mandattid 2 år.
mandattid 2 år.
mandattid 2 år.
mandattid 2 år.

§ 21 Omröstning
21:1. Beslut fattas med enkel röstövervikt och genom öppen omröstning.
21:2. Votering sker med handuppräckning eller slutna sedlar, enligt mötets bestämmande.
21:3. Vid votering i personval användes alltid sluten omröstning.
21:4. Vid lika röstetal skall det ske en andra röstning, som föregås av ytterligare plädering i frågan.
Blir det lika igen, sker lottning.
§ 22 Extra riksförbundsmöte
22:1. Om förbundets revisorer eller fler än hälften av distriktens ombud så begär, skall extra
riksförbundsmöte sammankallas. Styrelsen kan, på eget initiativ, kalla till extra riksförbundsmöte.
22:2. Kallelse får ej utgå senare än tre veckor efter framställningen och extra riksförbundsmöte
får ej genomföras tidigare än fyra veckor efter kallelsen. Endast frågor som angetts i kallelsen får
behandlas på extra riksförbundsmöte.
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§ 23 Styrelsen
23:1. Styrelsen är riksförbundets högsta beslutande organ mellan riksförbundsmötena.
23:2. Styrelsen består av ordföranden samt ytterligare åtta ordinarie ledamöter.
23:3. Styrelsen konstituerar sig och tillträder omedelbart efter riksförbundsmötet.
23:4. Styrelsen är beslutför då mer än hälften av ledamöterna är deltagande.
23:5. Styrelsen utser firmatecknare och reglerar detta i delegationsordningen.
23:6. Styrelsens uppgift är:
• att verkställa riksförbundsmötets beslut.
• att verka för riksförbundets utveckling i enlighet med dess stadgar.
• att leda och samordna riksförbundets arbete gällande förbundskansliet, kommittéer,
arbetsgrupper samt övriga åligganden på riksplanet.
• att ansvara för Biodlarnas verksamhetsplanering, ekonomi och administration.
• att bereda motioner och övriga ärenden som skall behandlas på riksförbundsmötet.
• att anordna riksförbundsmöte i enlighet med stadgarna.
• att organisera distriktsårsmöte om detta inte sker inom något distrikt.
§ 24 Revision
24:1. Riksförbundets räkenskaper och förvaltning granskas årligen av dess revisorer som skall
lämna revisionsberättelse efter varje revision. För biträde vid granskningen skall auktoriserad eller
godkänd revisor anlitas.
24:2. Innan anmärkning mot styrelsens förvaltning tas till revisionsberättelsen skall styrelsen ges
tillfälle att lämna förklaring.
§ 25 Upplösning av riksförbundet
25:1. Riksförbundet kan endast upplösas om minst 2/3 av ombuden röstar för ett sådant beslut
vid två på varandra följande riksförbundsmöten, varav det första skall vara ett ordinarie.
25:2. Förbundets tillgångar skall vid en eventuell upplösning överlämnas till den eller de
institutioner för biodlingens befrämjande, som det sista riksförbundsmötet beslutar.
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Distrikt
§ 26 Verksamhetsområde
26:1. Distriktet är en sammanslutning av föreningar inom ett regionalt område.
26:2. Distriktets gränser sammanfaller i normalfallet med länets.
26:3. Gränserna mellan distrikt kan ändras efter samråd med berörda föreningar, distrikt och
riksförbundsstyrelsen.
26:4. Beslut om gränsförändringar fattas av riksförbundsstyrelsen.
§ 27 Uppgift
27:1. Distriktet skall verka för de mål som anges i §2.
27:2. Därutöver är distriktets viktigaste uppgifter:
• att stödja och stimulera lokalföreningarna i deras verksamhet.
• att företräda medlemmarna i kontakter med andra organisationer, myndigheter och
företag inom verksamhetsområdet.
• att samordna föreningsaktiviteter.
• att verka för att utbildningsverksamheten fungerar i hela området.
• att vara en länk mellan föreningarna och riksförbundet.
• att i samråd med föreningarna svara på remisser från förbundet.
• att verka för att alla medlemmar inom området har möjlighet att vara med i en aktiv
förening.
§ 28 Verksamhetsår
Distriktets verksamhetsår och räkenskapsår utgörs av kalenderår.
§ 29 Distriktsårsmöte
29:1. Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ, vilket utgörs av ombud från föreningarna
samt distriktsstyrelsen. Dessutom skall distriktets revisorer närvara. Föreningen har rätt att
närvara med ett ombud per varje påbörjat 20-tal medlemmar i föreningen. Distriktsårsmötet har
rätt att utöka antalet ombud till kommande årsmöte. Ombudens närvaro kontrolleras mot
röstlängden, ett ombud - en röst.
29:2. Förslag till dagordning upprättas av styrelsen, varvid följande punkter alltid skall vara med:
a) Val av mötespresidium.
b) Upprop av ombud och fastställande av röstlängd.
c) Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.
d) Fastställande av dagordning.
e) Fråga om icke ombuds förslagsrätt.
f) Styrelsens verksamhetsberättelse.
g) Revisorernas berättelse.
h) Fastställande av resultat- och balansräkning.
i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
j) Fråga om resekostnadsersättningar till ombuden.
k) Behandling av motioner och styrelseförslag.
l) Fråga om kostnadsersättningar och arvoden till styrelsen.
m) Val enligt §34.
n) Riktlinjer för verksamheten samt budget för det nya verksamhetsåret.
o) Beslut om årsavgift till distriktet för nästa år.
p) Ärenden gällande riksförbundsmöte. Motioner.
q) Övrig information.
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§ 30 Deltagande och rösträtt
30:1. Enskilda medlemmar i distriktets biodlarföreningar har närvaro- och yttranderätt.
30:2. Ombud och ledamot i distriktsstyrelsen har förslags- och rösträtt.
30:3. Styrelseledamot har inte rösträtt i fråga om styrelsens förvaltning och beviljande av
ansvarsfrihet.
30:4. Årsmötet är beslutsmässigt om mer än halva antalet ombud är närvarande.
§ 31 Tidpunkt och kallelse
31:1. Ordinarie distriktsårsmöte skall hållas årligen senast vecka 7.
31:2. Kallelse skall vara ombuden, distriktsstyrelsen, revisorerna samt valberedningen tillhanda
senast två veckor före årsmötet.
31:3. Årsmöteshandlingar inkluderande motioner med utlåtanden, bokslut, revisionsberättelser,
verksamhetsplan och budget, bifogas kallelsen.
§ 32 Motioner
32:1. Se §9.
32:2. Motioner som skall tas upp på distriktsårsmötet skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast
den 10 december året före möte.
32:3. Distriktsårsmötets yttrande över motioner skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den
20 februari samma år som stämman äger rum. Detsamma gäller motioner från distriktet.
§ 33 Valberedning
33:1. Valberedningen väljs på distriktsårsmötet och skall agera självständigt.
33:2. Valberedningens uppgift är att förbereda valen vid årsmötet. Valberedningens förslag
bifogas kallelsen till årsmötet.
§ 34 Val och mandattider
Årsmötet väljer, inom distriktet:
a) Styrelse.
Ordförande
Övriga ledamöter, jämt antal, minst sex, varav
hälften väljs varje år.
b) Två revisorer, med minst en suppleant.
c) Valberedning med minst tre ledamöter varav en sammankallande
d) Ombud och ersättare till riksförbundsmötet enligt stadgarna §15.

mandattid 1 år.
mandattid 2 år.
mandattid 1 år.
mandattid 1 år.

§ 35 Omröstning
35:1. Beslut fattas med enkel röstövervikt och genom öppen omröstning.
25:2. Votering sker med handuppräckning eller slutna sedlar, enligt mötets bestämmande.
35:3. Vid votering i personval användes alltid sluten omröstning.
35:4. Vid lika röstetal skall det ske en andra röstning, som föregås av ytterligare plädering i frågan.
Blir det lika igen, sker lottning.
§ 36 Extra årsmöte
36:1. Om distriktets revisorer eller fler än hälften av lokalföreningarnas valda ombud så begär,
skall extra årsmöte sammankallas. Styrelsen kan, på eget initiativ, kalla till extra årsmöte.
36:2. Kallelse får ej utgå senare än tre veckor efter framställningen och extra årsmöte får ej
genomföras tidigare än fyra veckor efter kallelsen.
36:3. Endast frågor som angetts i kallelsen får behandlas på extra årsmöte.

8

§ 37 Styrelsen
37:1. Styrelsen är distriktets beslutande organ mellan årsmötena.
37:2. Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör samt minst fyra övriga ledamöter där
samtliga ska vara olika fysiska personer.
37:3. Styrelsen konstituerar sig snarast efter årsmötet.
37:4. Styrelsen är beslutför då mer än hälften av ledamöterna är deltagande.
37:5. Styrelsen utser inom sig firmatecknare.
37:6. Styrelsens uppgift är, förutom det som står i §27:
• att leda och samordna biodlardistriktets arbete.
• att ansvara för distriktets verksamhetsplanering, utveckling, ekonomi och administration.
• att anordna årsmöte i enlighet med stadgarna och verkställa årsmötets beslut.
• att tillse att föreningarna inom distriktet genomför stadgeenliga årsmöten och om så inte
sker, kalla till årsmöte i berörd förening.
§ 38 Revision
38:1. Distriktets räkenskaper och förvaltning granskas av dess revisorer, som skall lämna
revisionsberättelse efter varje revision. För biträde vid granskningen kan riksförbundets revisorer
anlitas.
38:2. Innan anmärkning mot styrelsens förvaltning tas till revisionsberättelsen, skall
styrelsen ges tillfälle att lämna förklaring.
§ 39 Försummelse gällande årsmöte
Har distriktets styrelse trätt ur funktion eller försummat att kalla ombuden till ordinarie årsmöte
inom stadgeenlig tid, åligger det riksförbundets styrelse att kalla distriktets ombud till årsmöte.
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Förening
§ 40 Verksamhetsområde
Förenings verksamhetsområde utgörs av ett lokalt område inom ett och samma distrikt.
§ 41 Uppgift
41:1. Föreningen ska verka för de mål som anges i §2.
41:2. Därutöver är biodlarföreningens uppgifter:
• att ge medlemmarna möjlighet att få och utbyta kunskap och erfarenhet inom biodling.
• att inspirera icke anslutna biodlare till att bli medlemmar i Biodlarna.
• att företräda biodlarna i kontakter med organisationer, myndigheter och företag inom
verksamhetsområdet.
§ 42 Verksamhetsåret
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är perioden 1 oktober till 30 september.
§ 43 Årsmöte
43:1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och består av de närvarande
medlemmarna.
43:2. En medlem - en röst.
43:3. Förslag till dagordning upprättas av styrelsen. Följande punkter skall vara med:
a) Val av mötespresidium.
b) Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.
c) Fastställande av dagordning.
d) Styrelsens verksamhetsberättelse.
e) Revisorernas berättelse.
f) Fastställande av resultat- och balansräkning.
g) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
h) Behandling av motioner och styrelseförslag.
i) Verksamhetsplan och eventuell budget för det kommande verksamhetsåret.
j) Val enligt §48.
k) Beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande år.
l) Övrig information.
§ 44 Deltagande och rösträtt
Alla närvarande medlemmar i föreningen har rösträtt vid årsmötet. Styrelseledamot har ej rösträtt
i fråga om styrelsens förvaltning eller ansvarsfrihet.
§ 45 Tidpunkt och kallelse
45:1. Årsmöte skall hållas varje år under november månad.
45:2. Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötesdagen.
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§ 46 Motioner
46:1. Se §9.
46:2. Motioner som skall tas upp på föreningens årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den
30 september samma år.
46:3. Motioner som skall tas upp på distriktsårsmötet skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast
den 10 december året före möte.
46:4. Motioner som skall tas upp på riksförbundsmötet skall, tillsammans med föreningens
yttrande över motionen, vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 10 december året före
förbundsmötet. Dessa skall även sändas till distriktet årsmöte för utlåtande.
§ 47 Valberedning
Valberedningens uppgift är att förbereda valen vid årsmötet.
§ 48 Val- och mandattider
Årsmötet väljer, inom föreningen:
a) Styrelse
Ordförande
mandattid 1 år.
Övriga ledamöter, jämnt antal, minst fyra,
mandattid 2 år.
varav hälften väljs varje år.
b) Minst en revisor med minst 1 suppleant
mandattid 1 år.
c) Valberedning, minst en person.
mandattid 1 år.
d) Ombud och ersättare till distriktets årsmöte enligt stadgarna, §29.
§ 49 Omröstning
49:1. Beslut fattas med enkel röstövervikt och genom öppen omröstning.
49:2. Votering sker med handuppräckning eller slutna sedlar, enligt mötets bestämmande.
49:3. Vid votering i personval användes alltid sluten omröstning.
49:4. Vid lika röstetal skall det ske en andra röstning som föregås av ytterligare plädering i frågan.
Blir det lika igen sker lottning.
§ 50 Extra årsmöte
50:1. Om föreningens revisorer eller fler än hälften av medlemmarna så begär, skall extra årsmöte
sammankallas. Styrelsen kan på eget initiativ sammankalla till extra årsmöte.
50:2. Kallelse får ej utgå senare än tre veckor efter framställningen och extra årsmöte får ej
genomföras tidigare än fyra veckor efter kallelsen. Endast frågor som angetts i kallelsen får
behandlas på extra årsmöte.
§ 51 Styrelsen
51:1. Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmötena.
51:2. Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör samt minst två övriga ledamöter där
samtliga ska vara olika fysiska personer.
51:3. Styrelsen konstituerar sig och tillträder omedelbart efter årsmötet.
51:4. Styrelsen är beslutför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
51:5. Styrelsen utser inom sig firmatecknare.
51:6. Styrelsens uppgift är, förutom det som står i §41:
• att leda och samordna föreningens arbete och vid lämpliga tillfällen söka samarbete med
andra föreningar och distriktet.
• att ansvara för föreningens verksamhetsplanering, utveckling, ekonomi och
administration.
• att anordna årsmöte i enlighet med stadgarna och verkställa årsmötets beslut.
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§ 52 Revision
52:1. Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av dess revisorer som skall lämna
revisionsberättelse efter varje revision. För biträde vid revision kan distriktets revisorer anlitas.
52:2. Innan anmärkning mot styrelsens förvaltning tas till revisionsberättelsen skall styrelsen ges
tillfälle att lämna förklaring.
§ 53 Försummelse gällande årsmöte
53:1. Har föreningens styrelse trätt ur funktion eller försummat att kalla till årsmöte inom
stadgeenlig tid, skall distriktsstyrelsen kalla föreningen till årsmöte.
53:2. Skulle det visa sig omöjligt att välja ny styrelse vid sådant av distriktet utlyst möte, skall
föreningens verksamhet anses ha upphört och dess tillgångar tillfalla distriktet. Medlemmarna
överförs, efter eget önskemål till valfri förening.
§ 54 Sammanslagning av föreningar
54:1. Förening kan slås samman med annan förening om 2/3 av föreningens närvarande
medlemmar röstar för detta vid två på varandra följande årsmöten, varav det första skall vara ett
ordinarie.
54:2. Vid sammanslagning tillfaller tillgångarna den ”nya” gemensamma föreningen.
54:3. Om förening under längre tid har färre än sex medlemmar, kan distriktsstyrelsen föreslå
sammanslagning med annan förening.
§ 55 Förenings upphörande
55:1. Förening upplöses om 2/3 av föreningens närvarande medlemmar röstar för ett sådant
beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav det första skall vara ett ordinarie. Föreningens
tillgångar skall vid upplösning överlämnas till den eller de institutioner som det sista årsmötet
beslutar.
55:2. Protokoll från det sista årsmötet i föreningen ska sändas till förbundskansliet. Medlemmarna
överförs efter eget önskemål till valfri förening.
§56 Bildande av förening
56:1. Vid bildande av förening inom Biodlarna skall det hållas ett konstituerande möte där
följande punkter skall tas upp:
a) Val av mötespresidium.
b) Beslut om antagande av Biodlarnas stadgar och bildande av föreningen.
c) Beslut om föreningens namn.
d) Val av interimsstyrelse fram till första ordinaren årsmöte.
e) Val av revisorer fram till första ordinarie årsmöte.
f) Beslut om medlemsavgift i föreningen för det kommande året.
g) Beslut om firmatecknare fram till första ordinarie årsmöte.
56:2. Efter att föreningen har konstituerats skall interimsstyrelsen snarast rapportera till distriktet,
förbundsstyrelsen och kansliet om sitt bildande.
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