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Mål
§ 1.
Sundsvalls Biodlareförening skall som en ideell förening inom Sveriges Biodlares Riksförbund
(riksförbundet/SBR) och Västernorrlands Biodlareförbund (länsförbundet) främja biodling och biodlarnas
intressen inom föreningens verksamhetsområde.
Verksamhet
§ 2.
Detta skall biodlareföreningen uppnå bland annat genom att;
- sprida kännedom om biodling och biodlingens produkter.
- erbjuda de enskilda medlemmarna stöd och råd i biodlingsfrågor.
- bedriva utbildningsverksamhet i biodling.
- stimulera avelsarbete med bin.
- medverka vid bekämpande av bisjukdomar.
- främja god kvalité på biodlingens produkter.
- samordna kontakter mellan föreningens medlemmar och läns- och riksförbund inom SBR.
- söka samarbete med lokala myndigheter och institutioner som har beröring med biodling.
- föra register över föreningens medlemmar.
Organisation
§ 3.
Biodlareföreningens verkställande funktioner utövas av föreningens årsmöte och av detta vald styrelse.
Föreningens verksamhetsår skall vara 1/10 - 30/9.
Medlemskap
§ 4.
Medlemskap erhålles genom inbetalning av medlemsavgift och gäller för det verksamhetsår för vilket
medlemsavgiften erlagts.
§ 5.
Familjemedlem till fullbetalande medlem i föreningen kan erhålla medlemskap till reducerad avgift.
Sådan familjemedlem erhåller ej förbundets tidskrift, men har i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som
fullbetalande medlem.
§ 6.
Medlemskap ger följande rättigheter och förmåner:
 Fullbetalande medlemmar erhåller SBR:s tidskrift.
 Tillgång till råd och information i biodlingsfrågor.
 Tillgång till SBR:s etiketter enligt särskilda bestämmelser
 Rätt att delta i föreningens möten och aktiviteter.
 Rätt att bevista länsförbunds- och riksförbundsmöten.
 Rätt att delta i av länsförbund eller riksförbund anordnade kurser.
§ 7.
Medlemskap ger följande skyldigheter:
 Bisjukdomar skall bekämpas.
 Saluförd honung skall uppfylla kraven i SBR:s honungsbedömningsreglemente.
 Inom organisationen fattade beslut skall efterlevas.
 Årsrapport skall lämnas.
§ 8.
Föreningen äger rätt att föreslå varning eller uteslutning av medlem som motarbetar föreningen eller vägrar
följa dess stadgar, enligt de anvisningar som ges i riksförbundets stadgar.
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Årsmöte
§ 9.
Ordinarie årsmöte skall hållas årligen, senast 30/11, på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen skall skriftligt kalla föreningens medlemmar till årsmöte senast 14 dagar före mötet.
Kallelse skall åtföljas av dagordning, verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse.
§ 10.
Extra årsmöte hålles om föreningens styrelse så finner behövligt eller när föreningens revisorer så kräver.
Extra årsmöte skall också hållas om minst 1/3 av föreningens medlemmar så begär.
I kallelse till extra årsmöte skall anges vilka ärenden som skall behandlas av mötet.
Extra årsmöte får besluta endast i de frågor som angetts i kallelsen.
§ 11.
Vid föreningens årsmöte äger samtliga medlemmar som erlagt årets medlemsavgift rösträtt.
§ 12.
Årsmötet antar, ändrar och tolkar föreningens stadgar,
bestämmer huvudlinjerna för föreningens verksamhet,
beslutar om föreningens ekonomi,
beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen,
fastställer arvoden och kostnadsersättningar,
väljer styrelse och revisorer samt suppleanter för dessa,
väljer ombud och ombudssuppleanter till länsförbundsmöten,
utser valberedning,
samt behandlar styrelseförslag och motioner.
§ 13.
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen härtill förordnat.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
- fråga om mötet utlysts i behörig ordning.
- fastställande av dagordning.
- val av ordförande, sekreterare och 2 justeringsmän för mötet.
- behandling av verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse.
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
- behandling av styrelseförslag och motioner.
- beslut om arvoden och kostnadsersättningar.
- beslut om verksamhetsinriktning.
- beslut om medlemsavgift till föreningen.
- val av ordförande.
- val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
- val av revisorer och revisorssuppleanter.
- val av ombud och ombudssuppleanter till länsförbundsmöten.
- val av valberedning.
- rapporter.
- övriga frågor.
§ 14.
Där annat ej sägs, avgörs frågor med enkel röstövervikt och öppen omröstning.
Är röstetalen lika vid votering, har ordföranden utslagsröst.
Val skall, om någon så begär, ske med slutna sedlar.
Faller rösterna lika vid val med slutna sedlar, avgörs valet genom lottning.
§ 15.
Motion till årsmöte, länsförbundsmöte eller riksförbundsmöte kan lämnas av enskild medlem.
Motion skall vara styrelsen tillhanda senast den 30/9.
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Styrelse
§ 16.
Föreningens styrelse skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.
Ordförande väljs för en mandatperiod om 1 år.
Övriga ledamöter väljs för en mandatperiod om 2 år. Val av dessa ledamöter saxas så att hälften väljs vid
varje ordinarie årsmöte.
Suppleanter väljs för en mandatperiod om 1 år.
Om en ledamot avgår under mandatperioden görs fyllnadsval vid nästa årsmöte.
§ 17.
Styrelsens mandat börjar direkt efter avslutat ordinarie årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt de övriga funktioner som styrelsen
finner behövliga.
§ 18.
Styrelsen skall inom ramen för föreningens stadgar och årsmötets direktiv;
- leda föreningens verksamhet.
- verkställa årsmötets beslut.
- under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar.
- bereda de ärenden som skall behandlas av årsmötet.
- samt i övrigt arbeta för att fullfölja SBR:s mål.
§ 19.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då en majoritet av styrelsen eller revisorerna så
begär.
Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Ordföranden ansvarar för att protokoll förs och att fattade beslut verkställs.
§ 20.
Styrelsen är inför årsmötet gemensamt ansvariga för sin förvaltning av föreningens tillgångar.
Föreningens namn tecknas av ordförande och kassör var för sig eller av styrelsen utsedd ställföreträdare.
Räkenskaper och revision
§21.
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs 2 revisorer och 1 revisorssuppleant.
Såväl revisorer som suppleant väljs på 1 år.
§ 22.
Föreningens räkenskaper och förvaltning omfattar ett verksamhetsår (1/10-30/9).
Bokslut och styrelsens protokoll skall vara färdiga för granskning senast den 15/10.
Revisorernas utlåtande skall vara styrelsen tillhanda senast 1/11.
Innan anmärkning mot styrelsens förvaltning tas till revisionsberättelsen skall styrelsen ges tillfälle att avge
förklaring.
Valberedning
§ 23
Valberedningen skall svara för att lämpliga kandidater till föreningens funktionärsposter föreslås årsmötet.
Beredningen skall bestå av sammankallande och 1-2 ledamöter som väljs för 1 år.
Beredningen äger frihet att självt organisera sitt arbete.
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Instruktör
§24
Föreningen bör ha minst en instruktör som svarar för utbildning av biodlare inom föreningens
verksamhetsområde.
Instruktör skall vid behov även bistå föreningens medlemmar med råd i praktiska biodlingsfrågor.
Honungsbedömning
§ 25.
Bedömning av honung för erhållande av rätt till SBR:s etikett skall göras av styrelsen eller av årsmötet utsedd
honungsbedömningskommitté.
All honungsbedömning skall ske enligt SBR:s honungbedömningsreglemente.
Ombud till länsförbundsmöten
§ 26.
Föreningens årsmöte äger utse ombud och suppleanter för dessa till länsförbundsmöten i den omfattning
länsförbundets stadgar anger.
Allmänna bestämmelser
§ 27.
Medlem i annan biodlareförening får, efter föreningens godkännande, delta i föreningens aktiviteter.
Sammanslagning eller upplösning
§ 28.
Föreningen kan slås samman med annan biodlareförening om mer än 2/3 av föreningens samlade medlemmar
röstar för detta vid 2 på varandra följande årsmöten, varav det första skall vara ett ordinarie.
§ 29.
Föreningen upplöses om mer än att 2/3 av föreningens samlade röstetal avges för ett sådant beslut vid 2 på
varandra följande årsmöten, varav det första skall vara ett ordinarie.
Föreningens egendom skall vid eventuell upplösning överlämnas till den eller de institutioner för biodlingens
främjande, som det sista årsmötet beslutar.
§ 30.
Har föreningens styrelse trätt ur funktion eller försummat kalla medlemmarna till ordinarie årsmöte inom
stadgeenlig tid åligger det länsförbundet att kalla föreningens medlemmar till årsmöte för val av ny styrelse
för föreningen.
Skulle det visa sig omöjligt att utse ny styrelse vid sådant av länsförbundet utlyst årsmöte skall föreningens
verksamhet anses ha upphört och dess tillgångar tillfalla länsförbundet.
§ 31.
Om föreningens medlemsantal under längre tid understiger 10 har länsförbundet rätt att ta initiativ till
föreningens upplösning eller sammanslagning med annan biodlareförening.
Ändring av stadgarna
§ 32.
Dessa stadgar kan ändras genom beslut vid 2 på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie.
Beslutade ändringar träder i kraft i och med att årsmötets protokoll är justerade.

5

