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1) Föreningen, med namnet Föreningen Landtsvinet, är ideell med allmännyttig karaktär. 

 

2) Föreningens målsättning är att verka för bevarandet av lantrasen linderödssvinet samt att 

verka för en sund svinhållning. 

 

3) Medlem är den som erlagt aktuell årsavgift eller den som av årsmötet befriats från sådan. 

 

4) Styrelsen utses av årsmötet till ett antal av x ordinarie ledamöter, valda på två år och y 

suppleanter, valda på ett år. 

 

5) Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika 

röstetal har ordförande utslagsröst. 

 

6) Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig samt av den som 

styrelsen utser. Sådan fullmakt skall alltid vara tidsbegränsad. 

 

7) Styrelsen åligger 

a. Att inom sig välja vice ordförande, sekreterare och kassör samt ev övriga funktionärer. 

b. Att till årsmötet upprätta plan för kommande verksamhetsår 

c. Att verkställa årsmötets beslut 

d. Att föra protokoll vid årsmöten och styrelsemöten 

e. Att föra böcker över ekonomiska och andra medel 

 

8) Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret 

 

9) Styrelsen skall senast en månad före årsmötet lämna redovisningshandlingar till revisor. 

 

10) På ordinarie årsmöte skall en revisor jämte minst en suppleant väljas för tiden till dess 

nästa ordinarie årsmöte hållits. 

 

11) Ordinarie årsmöte är föreningens högsta beslutande organ, och hålls under april-maj. 

Extra årsmöte hålls då styrelsen så kräver eller då minst en tiondel av medlemmarna 

skriftligen så begär, eller då revisor kräver sådant för ärende framlagt av dem. Vid 

årsmöte har varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet, utom i fråga om 

stadgeändring som kräver två tredjedels majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten. 

 



12) Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske genom medlemsblad eller brev utskickat senast 14 

dagar före fastställt datum för årsmöte. 

 

13) Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

a. Val av ordförande för årsmötet. 

b. Upprättande av vallängd. 

c. Meddelande om styrelsens val av protokollförare vid mötet. 

d. Val av två justeringsmän för årsmötesprotokollet. 

e. Fråga om årsmötet behörigen utlysts. 

f.. Styrelsens årsberättelse. 

g. Revisorernas årsberättelse. 

h. Fastställande av balansräkning. 

i.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

j.  Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust. 

k. Ev. ersättning till funktionärer. 

l.  Val av ordförande för ett år. 

m. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen samt val av ledamöter och suppleanter. 

n. Val av revisor jämte minst en suppleant. 

o. Val av valnämnd om 3 personer till nästa ordinarie årsmöte. 

p. Fastställande av årsavgift. 

q. Frågan om kommande års verksamhet. 

r. Övriga frågor. 

s. Fastställande av tid för nästa årsmöte. 

 

14) Föreningen tillämpar fri motionstid. För beslut vid ordinarie årsmöte som kan väntas få 

stor ekonomisk betydelse för föreningen skall dock ärende anmälas skriftligt till styrelsen 

minst en månad i förväg och då angivas i kallelsen till årsmötet. 

 

15) Ev. överskott på föreningens verksamhet skall enligt årsmötets beslut fonderas eller föras i 

ny räkning eller användas för något ändamål närstående föreningens målsättning. 

 

16) Beslut om ändring av dessa stadgar eller beslut om föreningens upplösning skall, för att 

vara giltigt ha fattats av två på varandra följande årsmöten med minst två tredjedels 

majoritet av de närvarande medlemmarna. För beslut om upplösning måste ett av dessa 

årsmöten vara ordinarie, till vilket kallelse först får utgå då det första har avslutats. 

 


