Styrelsen för NORRA SKOGSÄGARNA ek. för. får härmed kalla till

Extra föreningsstämma i Örnsköldsvik
fredag den 7 februari 2020 kl. 13.30.
Lokal:

Nya Parken (f.d. Folkets Park), Folkparksgatan 3, Örnsköldsvik.
Samling kl. 12.30 – 13.30, ombudsregistrering och lunch.

Föredragningslista med bilagor samt förteckning över stämmoombuden bifogas.
Om du själv skulle vara förhindrad att komma, ombeds du omedelbart meddela detta
till Satu Aguilar tfn: 070-289 28 27, e-post: satu.aguilar@norra.se
Notera att ersättarna är utsedda i turordning.
Bussar till stämman avgår från Kalix via Töre, Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå samt från
Lycksele via Bjurholm och Nordmaling. För ombud från sbo-områden Gällivare-Pajala och
Övertorneå är hotellrum bokat, en övernattning mellan den 6/2 - 7/2 och den 7/2 – 8/2 på Hotell
Gamla Staden, Köpmannagatan 4 i Kalix. Ombuden ansluter sedan till bussen från Kalix på
morgonen den 7/2. Se bifogad anvisning sid. 52. De som inte kan åka buss kontaktar sin inspektor
för att organisera samåkning.
Har du frågor kring bussresa, hotellrum eller vill anmäla några speciella matpreferenser inför
stämman kan du kontakta medlemsavdelningen, medlemsavdelningen@norra.se, 090-15 67 00.
Karta till stämmolokalen hittar du på sid. 51.
Observera att både Norras och Norrskogs fullmäktigeledamöter inbjuds att närvara vid varandras
extrastämmor. Norrskogs extrastämma inleds kl.10.00.
Umeå 2020-01-07
STYRELSEN för NORRA SKOGSÄGARNA ek. för.

Torgny Hardselius, styrelseordförande
Bil.
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KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Fullmäktige utsedda av skogsbruksområdena kallas härmed till extra föreningsstämma i Norra
Skogsägarna ek. för, org.nr 794000-2665.
Tid:

7 februari 2020, klockan 13.30

Plats:

Nya Parken (f.d. Folkets Park), Folkparksgatan 3, Örnsköldsvik.

Föredragningslista
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10)
11)
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14)
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Stämmans öppnande
Val av ordförande och vice ordförande för stämman
Anmälan av styrelsens val av protokollförare
Fastställande av röstlängd
Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
Val av rösträknare
Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Fastställande av:
a) dagordning
b) arbetsordning
Redovisning av fusionsplan upprättad av styrelsen för Norra Skogsägarna ek. för. och styrelsen för
Skogsägarna Norrskog ek. för.
Redovisning av styrelsens förslag till nya stadgar att tillämpas efter genomförd fusion
Beslut om godkännande av fusionsplan
Beslut om antagande av nya stadgar att tillämpas efter genomförd fusion
Redovisning av styrelsens förslag till interimsstadgar att tillämpas direkt
Beslut om antagande av interimsstadgar att tillämpas direkt
Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och ledamöter i valberedningen
Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Val av valberedning samt ordförande och vice ordförande i valberedningen
Stämmans avslutande

Punkt 9 – Redovisning av fusionsplan
Styrelsen för Norra Skogsägarna ek. för. och styrelsen för Skogsägarna Norrskog ek. för. har den 11
november 2019 upprättat en fusionsplan enligt Bilaga A. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket
den 19 november 2019 vilket innebär att fusionsplanen endast kan godkännas av stämman i dess
registrerade lydelse.
Av fusionsplanen följer bland annat att fusionen är villkorad av att stämman beslutar att föreningen ska
anta nya stadgar att tillämpas efter genomförd fusion, i enlighet med ett gemensamt upprättat förslag
som redovisas under punkt 10 i föredragningslistan.
Punkt 10 – Redovisning av styrelsens förslag till nya stadgar att tillämpas efter genomförd fusion
I enlighet med fusionsplanen har styrelsen för Norra Skogsägarna ek. för. och styrelsen för Skogsägarna
Norrskog ek. för. upprättat ett gemensamt förslag till nya stadgar att tillämpas efter genomförd fusion.
Mot bakgrund av omfattningen av stadgeändringarna, både vad avser materiella- och redaktionella
ändringar, bifogas fullständigt förslag till nya stadgar att tillämpas efter genomförd fusion, inklusive en
jämförelse med befintliga stadgar för Norra Skogsägarna ek. för. respektive Skogsägarna Norrskog ek. för,
Bilaga B1.
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Punkt 11 – Beslut om godkännande av fusionsplan
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna fusionsplanen som upprättades den 11 november
2019 av styrelsen för Norra Skogsägarna ek. för. och styrelsen för Skogsägarna Norrskog ek. för.
För beslut enligt punkt 11 i föredragningslistan krävs biträde av minst två tredjedelar (2/3) av röstande
fullmäktige vid stämman.
Punkt 12 – Beslut om antagande av nya stadgar att tillämpas efter genomförd fusion
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att föreningen ska anta styrelsens förslag till nya stadgar enligt
Bilaga B2, att tillämpas från och med den dag fusionen mellan Norra Skogsägarna ek. för. och Skogsägarna
Norrskog ek. för. registreras som genomförd.
För beslut enligt punkt 12 i föredragningslistan krävs biträde av minst två tredjedelar (2/3) av röstande
fullmäktige vid stämman.
Punkt 13 – Redovisning av styrelsens förslag till interimsstadgar att tillämpas direkt
Styrelsen föreslår att föreningen ska anta interimsstadgar att tillämpas direkt, innebärande att § 19, § 20
och § 21 i föreningens befintliga stadgar ändras enligt följande:
§ 19

Punkt 13, tillägg innebärande att föreningsstämman utser ordförande i styrelsen.
Punkt 15, tillägg innebärande att ordförande och vice ordförande i valberedningen utses vid
ordinarie föreningsstämma.

§ 20

Valberedningen ska bestå av lägst 6 och högst 17 ledamöter. Föreningsstämman utser
ordförande och vice ordförande i valberedningen (se ändring i § 19 punkt 14).

§ 21

1 mom. Till styrelseledamot kan väljas högst 7 ledamöter som inte är röstberättigade medlemmar
i föreningen eller sådan person som avses i 6 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar.
3 mom. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Föreningsstämman utser ordförande i styrelsen
(se ändring i § 19 punkt 13).

Punkt 14 – Beslut om antagande av interimsstadgar att tillämpas direkt
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att föreningen ska anta interimsstadgar att tillämpas direkt enligt
styrelsens förslag.
För beslut enligt punkt 14 i föredragningslistan krävs biträde av minst två tredjedelar (2/3) av röstande
fullmäktige vid stämman.
Punkt 15 – Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och ledamöter i valberedningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att nyvalda styrelseledamöter och ledamöter i valberedningen,
med medlemskap i Skogsägarna Norrskog ek. för, inte ska erhålla arvoden för sina uppdrag samt att
nyvalda styrelseledamöter och ledamöter i valberedningen, med medlemskap i Norra Skogsägarna ek. för,
ska erhålla arvoden för sina uppdrag enligt beslut vid senaste ordinarie föreningsstämma.
Punkt 16 – Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Styrelsen föreslår att stämman fastställer att styrelsen ska bestå av 12 styrelseledamöter utan suppleanter
och att stämman väljer styrelseledamöter och ordförande i styrelsen enligt valberedningens förslag, Bilaga
C.
Punkt 17 – Val av valberedning samt ordförande och vice ordförande i valberedningen
Styrelsen föreslår att stämman väljer ledamöter i valberedningen samt ordförande och vice ordförande i
valberedningen enligt bifogat förslag, Bilaga D.

4

Övrigt
Fullständigt förslag till interimsstadgar och samtliga bilagor till fusionsplanen hålls tillgängliga hos
föreningen. Kopior av handlingarna kan beställas kostnadsfritt hos föreningen. Fullständiga handlingar
finns även tillgängliga på föreningens hemsida.

Norra Skogsägarna ek. för.
Umeå den 7 januari 2020

5

Bilaga A

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2 mom. Ordinarie medlem i föreningen som säger upp sitt medlemskap,
kan i samband med avyttrande av fastighetsinnehavet, ansöka om att
bli investerande medlem Ansökan ska beviljas om sökanden kan
förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till
förverkligandet av föreningens ändamål.

Ansökan om inträde görs skriftligen och prövas av styrelsen eller den
som styrelsen utsett.

MEDLEMSKAP OCH INSATS
4 § Antagande av ordinarie medlem och investerande medlem
1 mom. Till ordinarie medlem antas fysisk eller juridisk person, som
inom föreningens verksamhetsområde äger skog, bedriver skogsbruk,
bedriver handel med skog eller skogsprodukter om sökanden kan
förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till
förverkligandet av föreningens ändamål.

Föreningens verksamhetsområde utgörs av den del av norra Sverige
som styrelsen beslutar.

3 § Styrelsens säte, verksamhetsområde
Styrelsen har sitt säte i Umeå.

1

Till familjemedlem (investerande medlem kategori 2) antas fysisk
person som är nära anhörig till ordinarie medlem (maka/make,
registrerad partner, sambo, samt barn och barnbarn till dessa). Ansökan
om medlemskap som familjemedlem ska beviljas om sökanden kan

4.2 Investerande medlemmar
Till senior medlem (investerande medlem kategori 1) antas fysisk
person som har varit ordinarie medlem i föreningen och som inte längre
äger skogsfastighet inom föreningens verksamhetsområde. Ansökan
om medlemskap som senior medlem ska göras i samband med
uppsägning av ordinarie medlemskap och ska beviljas om sökanden kan
förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till
förverkligandet av föreningens ändamål.

MEDLEMSKAP, INSATSSKYLDIGHET M.M.
4 § Medlemskap
4.1 Ordinarie medlemmar
Till ordinarie medlem antas fysisk eller juridisk person, som äger
skogsfastighet inom föreningens verksamhetsområde och som kan
förväntas främja föreningens ändamål och följa dess stadgar och beslut.

Föreningens verksamhetsområde beslutas av styrelsen.

3 § Styrelsens säte och föreningens verksamhetsområde
Styrelsen har sitt säte i Umeå.

2 § Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att i sin verksamhet eller genom annan:
1) bedriva handel med och förädling av skog och skogsprodukter från
huvudsakligen föreningens medlemmar samt i samband därmed
bedriva finansförvaltning,
2) verka för en tryggad och ändamålsenlig avsättning av
medlemmarnas skogsprodukter till marknadsmässiga priser,
3) verka för en aktiv skogsskötsel för en värdefull skogsproduktion
och erbjuda tjänster till skogsägare, och
4) stödja och utveckla privat enskilt skogsbruk samt bevaka och driva
medlemmarnas näringspolitiska intressen.

FÖRETAGSNAMN, ÄNDAMÅL, STYRELSENS SÄTE
1 § Företagsnamn
Föreningens företagsnamn är Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk
förening.

FIRMA, ÄNDAMÅL, STYRELSENS SÄTE
1 § Firma
Föreningens firma är Norra Skogsägarna Ek.för.

2 § Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att själv eller genom annan
1) bedriva handel med och förädling av skog och skogsprodukter från
huvudsakligen föreningens medlemmar samt i samband därmed
bedriva finansförvaltning.
2) verka för en tryggad och ändamålsenlig avsättning av
medlemmarnas skogsproduktion till tillfredsställande priser,
3) verka för god skogsskötsel och värdefull skogsproduktion samt
lämna tjänster och förnödenheter för medlemmarnas skogsbruk,
4) stödja och utveckla familjeskogsbruket samt bevaka och främja
medlemmarnas näringspolitiska intressen,
5) bedriva med det ovan angivna förenlig eller sammanhängande
verksamhet.

Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening (förslag)

Norra Skogsägarna ek. för. (antagna 2017-05-19)

2 mom.
Fysisk person som är ordinarie medlem i föreningen och som säger upp
sitt medlemskap, kan i samband med avyttrande av
fastighetsinnehavet, ansöka om att bli investerande medlem. Ansökan
ska beviljas om sökanden kan förväntas följa föreningens stadgar och
beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan

Medlemskap
§5
1 mom.
Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person som inom föreningens
verksamhetsområde äger skog eller eljest bedriver skogsbruk eller
handel med skog och skogsprodukter och som kan antas främja
föreningens ändamål och följa dess stadgar och beslut. Ansökan om
medlemskap skall vara skriftlig och prövas av styrelsen eller den som
styrelsen därtill utsett.

Styrelsens säte
§4
Styrelsen har sitt säte i Kramfors.

Verksamhetsområde
§3
Föreningens verksamhetsområde beslutas av Norrskogs styrelse.

Ändamål
§2
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att själv eller genom annan
1. driva handel med och förädling av skog och skogsprodukter från
huvudsakligen föreningens medlemmar samt bedriva annan därmed
förenlig verksamhet;
2. verka för en tryggad och ändamålsenlig avsättning till bästa möjliga
priser för medlemmarnas skogsprodukter;
3. verka för en god skogsskötsel och tillhandahålla tjänster och
förnödenheter för medlemmarnas skogsbruk;
4. stödja och utveckla enskilt skogsbruk samt bevaka och främja
medlemmarnas näringspolitiska intressen.

Föreningens firma
§1
Föreningens firma är Skogsägarna Norrskog ek. för.

Skogsägarna Norrskog ek. för. (antagna 2018-06-05)

För att underlätta jämförelse mellan befintliga stadgar för Norra Skogsägarna ek. för. respektive Skogsägarna Norrskog ek. för. och styrelsens förslag till stadgar för Skogsägarna
Norra Skog, ekonomisk förening har särskilt intressanta nyheter och huvudsakliga ändringar i förslaget markerats med gult i tabellen nedan.

JÄMFÖRELSE MELLAN BEFINTLIGA STADGAR OCH FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR SKOGSÄGARNA NORRA SKOG, EKONOMISK FÖRENING

Bilaga B1
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3 mom. Medlem äger rätt att - även i det fall medlemmen fullgjort
ovanstående insatsskyldighet - låta av styrelsen fastställt insatsavdrag
på avräkningslikvid föras till sitt insatskonto. Även i sådant fall gäller för

mom. andra stycket. Avrundning sker till närmast lägre hundratal
kronor.

2 mom. Medlems insatsskyldighet utgör lägst 20 insatser
(minimiinsats). Styrelsen kan ändra detta antal enligt samma grunder
som gäller för ändring av gränsbeloppen enligt 1

Insats lyder på det belopp som stämman beslutar, dock lägst 50 kr och
högst 150 kr.

Insatsantalet får därvid inte bestämmas högre än som kan antas
motsvara första stycket.

För fastighet, som ej åsatts taxeringsvärde, skall medlem delta med
insatser enligt överenskommelse med styrelsen.

7 § Insatsskyldighet
1 mom. Medlem skall delta i föreningen med insatser i förhållande till
medlemmens vid varje tillfälle gällande taxerade skogsbruksvärde
avrundat till närmast lägre tusental kronor. Varje tusental kronor
medför en insats, dock är antalet insatser per medlem maximerat till
500.

Ansöker förvärvaren inte om inträde inom föreskriven tid eller avslås
ansökan, skall överlåtaren därmed anses ha sagt upp sig till utträde.
Förvärvaren har i sådant fall den rätt som tillkommer en avgången
medlem.

6 § Övriga förvärv av medlems andel
Den som utan att vara medlem genom överlåtelse förvärvat medlems
andel skall ansöka om inträde inom sex månader efter förvärvet. Bifalls
ansökan inträder förvärvaren som medlem.

Vid övriga förvärv skall anmälan om inträde göras senast sex månader
efter det att andelen vid bodelning har lagts ut på andra makens lott.

Vid förvärv av avliden medlems andel skall anmälan om inträde göras
senast vid dödsboets avgång ur föreningen enligt reglerna i § 11
Avgång. Under mellantiden är dödsboet bärare av de rättigheter och
skyldigheter som tillkommit den avlidne.

5 § Familjerättsliga förvärv av andel
Den som förvärvat medlems andel i föreningen genom bodelning, arv
eller testamente har rätt att inträda som medlem. Detta gäller under
förutsättning att villkoren i § 4 Antagande av medlem är uppfyllda.

Ansökan om inträde görs skriftligen i samband med uppsägning av det
ordinarie medlemskapet och prövas av styrelsen eller den som
styrelsen utsett.

2

Medlemskap i föreningen upphör vid utgången av det räkenskapsår (31
december) som slutar närmast efter en månad sedan medlemmen sagt
upp medlemskapet. Medlem som vill säga upp sitt medlemskap ska
anmäla uppsägningen före utgången av november. Vid senare ansökan
upphör medlemskapet först vid utgången av nästa räkenskapsår.

6 § Uppsägning av medlemskap
Anmälan om uppsägning av medlemskap ska vara personligen signerad
av medlem.

Familjemedlem (investerande medlem kategori 2) deltar med 1 000
kronor som betalas i samband med inträdet i föreningen.

5.2 Investerande medlemmar
Senior medlem (investerande medlem kategori 1) får delta högst med
det insatskapital som medlemmen hade som ordinarie medlem och
lägst med 2 000 kronor.

Ordinarie medlem betalar insats genom:
1. avdrag från avräkningslikvid, dock med högst 2 procent;
2. överföring av hela eller delar av efterlikvid för försåld skog och
levererade skogsprodukter;
3. överföring av hela eller delar av insatsränta på medlemsinsatser.
4. kontant inbetalning av 2 000 kronor inom tre år efter tillträdet om
styrelsen så beslutar.
5. Avdrag från avräkningslikvid får under ett räkenskapsår inte
överstiga 10 procent av ordinarie medlems insatsskyldighet.
6. Insatser som tillgodoförts ordinarie medlem genom insatsemission
ska inte tillgodoräknas medlemmen som betalning av
medlemsinsats.

Vid flerägda fastigheter eller delad lagfart delas insatsskyldigheten på
delägarna i förhållande till ägarandel.

Ordinarie medlem är inte skyldig att delta i föreningen med mer än 80
000 kronor.

Ordinarie medlem är skyldig att delta i föreningen med minst 2 000
kronor.

Insatsemission
påverkar
inte
medlems
insatsskyldighet.
Insatsemissionsbelopp tillgodoräknas ej medlem som insatsbetalning.

Kommuner, pastorat, allmänningar och därmed jämställda
samfälligheter erlägger insats efter styrelsens beslut endast genom
överföring helt eller delvis av dem tillkommande efterlikvid och/eller
insatsränta.

2 mom.
Insats erlägges genom
1. dels avdrag från avräkningslikvid enligt styrelsens beslut, dock med
högst 2 procent av bruttovirkesvärdet på levererad stamved;
2. dels överföring enligt styrelsens beslut av hela eller delar av
efterlikvid för försåld skog och levererade skogsprodukter;
3. dels överföring enligt styrelsens beslut av hela eller delar av
insatsränta på inbetalda medlemsinsatser.
4. dels genom kontant inbetalning av 10 insatser inom fem år efter
tillträdet om styrelsen så beslutar.
5. Det under ett räkenskapsår från avräkningslikvid dragna beloppet får
inte överstiga 10 procent av insatstaket.

Om det genomsnittliga taxerade skogsbruksvärdet i föreningens
verksamhetsområde höjs vid allmän fastighetstaxering skall insatstaket
förändras i högst motsvarande omfattning om och i den mån
föreningens styrelse så beslutar. Annan medlem deltar med det antal
insatser som styrelsen bestämmer. Medlem är dock skyldig att delta i
föreningen med lägst 20 insatser, vilket antal styrelsen äger rätt att höja
efter samma princip som gäller för ovan nämnda justering av
insatstaket.

Vid flerägda fastigheter/delad lagfart delas insatsskyldigheten på
delägarna i förhållande till ägarandel.

Medlem är dock inte skyldig att delta i föreningen med högre
insatsbelopp än 80.000 kronor (insatstak).

Insatser
§ 6a
1 mom.
Medlem som bedriver skogsbruk skall delta i föreningen med en insats
om 200 kronor per påbörjat tusental kronor av det för medlemmen vid
varje tillfälle gällande taxerade skogsbruksvärdet.

4.3 Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap ska vara personligen signerad och prövas av
styrelsen eller den som styrelsen utsett.
5 § Insatsskyldighet
5.1 Ordinarie medlemmar
Ordinarie medlems insatsskyldighet är 10 procent av det för
medlemmen vid varje tillfälle gällande taxerade skogsbruksvärdet.

om inträde görs skriftligen i samband med uppsägning av det ordinarie
medlemskapet och prövas av styrelsen eller den som styrelsen utsett.

förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till
förverkligandet av föreningens ändamål.
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11 § Avgång
Medlem får utträda ut föreningen. Utträdet sker vid räkenskapsåret slut
(31 december). Medlem som vill utträda ur föreningen ska anmäla

Utesluten medlem och medlem där föreningen beslutat om
medlemskapets upphörande enligt 9 § tredje stycket kan hänskjuta
frågan om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan därom till
styrelsen inom tre månader från det meddelandet om uteslutning
avsänts till medlemmen.

10 § Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna, eller som uppenbarligen skadar
föreningen eller i övrigt motarbetar dess intressen eller ändamål kan av
styrelsen uteslutas.

Om medlem inte levererat skogsprodukter till föreningen under dess tio
senaste räkenskapsår kan styrelsen anmoda medlemmen att säga upp
sig till utträde samt, om medlemmen inte inom tre månader följer
denna anmodan, besluta att medlemskapet skall upphöra.

Uppsägning får ske tidigast två år efter inträdet, utom då medlem
varaktigt upphört med skogsproduktion eller med handel med skog och
skogsprodukter på sätt som sägs i 12 § 1 mom. första stycket.

9 § Uppsägning till utträde och beslut av föreningen att medlemskapet
ska upphöra.
Uppsägning till utträde ska vara skriftlig.

3 mom. Minimiinsats betalas på sätt och inom tid som styrelsen
bestämmer.

2 mom. Kommuner, pastorat, allmänningar och därmed jämställda
samfälligheter betalar insats efter styrelsens beslut endast genom
överföring helt eller delvis av dem tillkommande efterlikvid.

I detta mom. 1), 2) och 3) angivna avdrag och överföringar får totalt
under ett räkenskapsår inte överstiga 10 % av medlems totala
insatsskyldighet. Belopp som tillförts medlem genom insatsemission
tillgodoräknas ej medlem som fullgörande av insatsskyldighet. 3) dels
överföring enligt styrelsens beslut av hela eller delar av insatsränta på
inbetalda medlemsinsatser.

1) dels avdrag från avräkningslikvid enligt styrelsens beslut, dock med
högst 2 %.
2) dels överföring enligt styrelsens beslut av hela efterlikviden eller
delar därav för försåld skog och levererade skogsprodukter.

8 § Insatsbetalning
1 mom. Insats betalas genom

överinsatser enligt detta moment samma regler för återbetalning som
för obligatorisk insats.

3

10 § Övriga förvärv av andel
Den som förvärvat medlems andel och som inte är medlem i föreningen
ska ansöka om medlemskap inom sex månader efter förvärvet. Om
medlemskap beviljas inträder förvärvaren av medlem i överlåtarens
ställe. Ansöker förvärvaren inte om medlemskap inom föreskriven tid
eller avslås ansökan, ska överlåtaren därmed anses ha sagt upp sitt
medlemskap i föreningen. Förvärvaren har i sådant fall de rättigheter
och skyldigheter som tillkommer en medlem som har sagt upp sitt
medlemskap i föreningen.

Vid förvärv av avliden medlems andel ska ansökan om medlemskap i
föreningen göras senast sex månader efter dödsfallet eller vid den
senare tidpunkt då den avlidne medlemmens medlemskap upphör
enligt 6 §. Under mellantiden förvaltar dödsboet den avlidne
medlemmens andel i föreningen och utövar de rättigheter och
skyldigheter som är förknippade med den avlidnes medlemskap.

9 § Förvärv av andel genom bodelning, arv, gåva eller testamente
Den som förvärvat medlems andel i föreningen genom bodelning, arv,
gåva eller testamente har rätt att inträda som medlem i föreningen.
Detta gäller under förutsättning att medlemskap beviljas enligt 4 §.

8.3 Återbetalning av överinsatser
På medlems begäran återbetalas medlemmens uppkomna överinsatser
enligt 10 kap 16 § lagen om ekonomiska föreningar.

8.2 Återinträde
Om medlem som har sagt upp sitt medlemskap återinträder i
föreningen, innan hela insatsbeloppet återbetalats, upphör
återbetalningen och det återstående beloppet tillgodoförs medlemmen
såsom insats.

Medlemsinsatser återbetalas inte under tiden som medlemskapet
består.

Återbetalning enligt punkt 8.1 ska ske med en tredjedel per år med
början sex månader från tidpunkten för medlemskapets upphörande.
Styrelsen kan besluta om kortare återbetalningstid.

8 § Utbetalning av insatskapital
8.1 Återbetalning av medlemsinsatser
Medlem som har sagt upp sitt medlemskap i föreningen har rätt att få
tillbaka inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda
medlemsinsatser och beslutad vinstutdelning i enlighet med 10 kap. 11
§ och 13 kap. 2 § lagen om ekonomiska föreningar.

7 § Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna, uppenbarligen skadar föreningen, i
övrigt motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas av
styrelsen.

Avgång
§9
Avgång ur föreningen äger rum vid den utgång av räkenskapsår, vilken
infaller näst efter en månad efter det att medlemmen sagt upp sig till
utträde eller uteslutits eller annan omständighet som föranlett
avgången inträffat. I de fall som avses i 7 kap 48 § (insatsskärpning m

Utesluten medlem kan hänskjuta frågan till föreningsstämman för
prövning genom anmälan till styrelsen inom tre månader från det
meddelande om beslutet om uteslutning avsänts till medlemmen.

Uteslutning
§8
Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller i övrigt
motarbetar dess intressen eller ändamål och som inte rättar sig efter av
styrelsen skriftligt meddelad varning, kan uteslutas av styrelsen.
Medlem som under de senaste fem åren inte levererat sina
skogsprodukter till föreningen kan av styrelsen anmodas att säga upp
sig till utträde. Om medlemmen inte inom tre månader följer denna
anmodan, kan styrelsen besluta att medlemskapet skall upphöra.

Uppsägning får ej ske förrän två år efter inträdet, såvida medlem ej
varaktigt upphört med att bedriva skogsbruk eller handel med skog och
skogsprodukter inom föreningens verksamhetsområde.

Utträde
§7
Uppsägning till utträde skall vara skriftlig.

2 mom. Övriga förvärv av medlems andel
Den som utan att vara medlem genom överlåtelse förvärvat medlems
andel, ska ansöka om inträde inom sex månader efter förvärvet. Bifalls
ansökan inträder förvärvaren som medlem. Ansöker förvärvaren inte
om inträde inom föreskriven tid eller avslås ansökan, skall överlåtaren
därmed anses ha sagt upp sig till utträde. Förvärvaren har i sådant fall
den rätt som tillkommer en avgången medlem enligt § 11.

Har förvärvet skett genom bodelning skall ansökan om inträde göras
senast sex månader efter att andelen har lagts ut på andra makens lott.

Vid förvärv av avliden medlems andel skall ansökan om inträde göras
senast vid dödsboets avgång ur föreningen enligt reglerna i § 10. Under
mellantiden är dödsboet bärare av de rättigheter och skyldigheter som
tillkommit den avlidne.

§ 6b
Förvärv av medlems andel
1 mom. Familjerättsliga förvärv andel
Den som förvärvat medlems andel i föreningen genom bodelning, arv
eller testamente och uppfyller villkoren i § 5k, har rätt att inträda som
medlem.
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Företrädesrätten gäller framför efterlikvid och återbäring, oavsett om
dessa inräknats i årsvinsten eller ej, samt framför ränta på
insatskapitalet och övriga ändamål vartill angivna medel får användas.
Föreningsstämman skall årligen besluta att, i den utsträckning de för

2 mom. Varje förlagsinsats medför företrädesrätt till årlig utdelning från
det belopp som enligt den för räkenskapsåret fastställda
balansräkningen står till föreningsstämmans förfogande sedan avdrag
skett för vad som åtgår till täckande av eventuell förlust från
föregående år och vad som enligt lag måste föras till reservfonden.

Styrelsen har att besluta:
- vem som skall få tillskjuta förlagsinsats;
- förlagsinsatsens belopp; samt
- de villkor som, utöver vad som anges nedan, skall iakttagas i varje
särskilt fall vid tillämpningen av denna paragraf.

FÖRLAGSINSATSER
14 § Förlagsinsatser
1 mom. Styrelsen kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser får
tillskjutas föreningen. Sådant kapital får tillskjutas såväl av medlemmar
som av andra än medlemmar.

13 § Förlust av rösträtt m m
Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast
rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens
angelägenheter.

5 mom. På medlems begäran återbetalas överskjutande insatsbelopp (s
k överinsats) enligt 4 kap 3 § föreningslagen.

4 mom. Om avgången medlem återinträder i föreningen, innan hela
medlemsinsatsbeloppet återbetalats, upphör återbetalningen och det
återstående beloppet tillgodoföres medlemmen såsom insats, oavsett
vad som stadgas i 8 § men med beaktande av 7 §.

3 mom. Minimiinsats återbetalas ej under den tid medlemskapet
består.

2 mom. Återbetalning enligt 1 mom. Ska ske med en tredjedel per år
med början sex månader från tidpunkten för avgången. Styrelsen kan
besluta om kortare återbetalningstid. I sådana fall ska Föreningen
erhålla räntekompensation enligt de regler som styrelsen beslutar.

12 § Utbetalning av insats
1 mom. Avgången medlem har rätt att få tillbaka inbetalda
medlemsinsatser
och
genom
insatsemission
tillgodoförda
medlemsinsatser och beslutad vinstutdelning i enlighet med 4 kap 1 §
föreningslagen om avgången inte beror på uteslutning enligt 10 § första
stycket i dessa stadgar.

skriftligt till styrelsen före utgången av november. Vid senare anmälan
sker utträdet först vid slutet av nästa räkenskapsår.

i
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Medlemmarna kallas till extra årsmöte med skogsbruksområde:
1. för ärenden i vilka styrelsen finner att uttalande från årsmötet bör
inhämtas,

15 § Årsmöte med skogsbruksområde
Ordinarie årsmöte med skogsbruksområde ska hållas senast under maj
månad varje år.

SKOGSBRUKSOMRÅDETS ÅRSMÖTE
14 § Skogsbruksområden
Styrelsen
indelar
föreningens
verksamhetsområde
skogsbruksområden och utfärdar riktlinjer för rådens verksamhet.

Företrädesrätten gäller framför efterlikvid och återbäring, oavsett om
dessa inräknats i årsvinsten eller inte, samt framför ränta på
insatskapital och övriga ändamål vartill angivna medel får användas.
Föreningsstämman ska årligen besluta att, i den utsträckning de för
ändamålet tillgängliga medlen enligt lagen om ekonomiska föreningar
räcker till, utdelning ska utgå på förlagsinsatserna enligt vad som anges
i förlagsandelsbevisen. Föreningsstämman får fatta beslut om betalning
av sista årets/återstående utdelning vid inlösen av förlagsinsats.

Varje förlagsinsats medför företrädesrätt till årlig utdelning från det
belopp som enligt den för räkenskapsåret fastställda balansräkningen
står till föreningsstämmans förfogande sedan avdrag skett för vad som
åtgår till täckande av eventuell förlust från föregående år.

- vem som ska få tillskjuta förlagsinsats;
- förlagsinsatsens belopp; och
- de villkor som, utöver vad som anges nedan, ska iakttagas i varje
särskilt fall vid tillämpningen av denna paragraf.

FÖRLAGSINSATSER
13 § Förlagsinsatser
Styrelsen kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas
föreningen. Sådant kapital får tillskjutas av såväl medlemmar som av
andra än medlemmar. Styrelsen ska besluta:

12 § Förlust av rätten att delta i beslut
Medlem som uteslutits eller sagt upp sitt medlemskap i föreningen
förlorar omedelbart rätten att delta i överläggningar och beslut om
föreningens angelägenheter.

11 § Pantsättning
Medlems inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda
medlemsinsatser utgör ständig pant för föreningens alla fordringar mot
medlemmen. Föreningen har rätt att, om medlemmen inte betalar sin
skuld, tillgodogöra sig motsvarande belopp av insatserna då
medlemmen avgår ur föreningen eller på annan lag- eller stadgeenlig
grund erhåller rätt att få ut insatser.

Föreningens organ
§ 12
Föreningens organ är:
1 Föreningsstämma
2 Föreningsstyrelse
3 VD
4 Revisorer

Förlust av rösträtt
§ 11
Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast
rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens
angelägenheter.

5 mom.
Om avgången medlem återinträder i föreningen, innan hela
medlemsinsatsbeloppet återbetalats, upphör återbetalningen och det
återstående beloppet tillgodoföres honom såsom insats med
beaktande av vad som stadgas i 6 §.

4 mom.
Minimiinsats och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser
återbetalas ej under den tid medlemskapet består.

3 mom.
På medlems begäran återbetalas överskjutande insatsbelopp (s.k.
överinsats) enligt 4 kap 3 § FL.

2 mom.
Vid avgång av annan anledning än sådan som avses i 1 mom har
medlem rätt att utfå sina inbetalda och genom insatsemission
tillgodoförda medlemsinsatser med 1/3 per år med början året efter
avgången. Styrelsen kan dock för särskilda fall besluta om kortare
återbetalningstid.

Rätt att få ut insatser
§ 10
1 mom.
Avgången medlem har rätt att utfå inbetalda och genom insatsemission
tillgodoförda medlemsinsatser samt beslutad vinstutdelning i enlighet
med 4 kap 1 § FL i följande fall:
1 Rätt därtill föreligger enligt 7 kap 48 § och 12 kap 20 §.
2 Avgången beror på att medlemmen avlidit.
3 Avgången beror på uppsägning till utträde på grund av att
medlemmen varaktigt upphört med skogsproduktion inom
föreningens verksamhetsområde eller varaktigt upphört med handel
med skog och skogsprodukter inom samma område.
4 Avgången beror på uteslutning enligt § 8 andra stycket.

m) och 12 kap 20 § (fusion) föreningslagen (FL) gäller månadsfristen
enligt särskilda regler.
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utser

ledamöter

indelas

i

av

sbo-rådet

styrelsen
för

i

Ärenden:
1. val av ordförande,
2. val av sekreterare,
3. fastställande av röstlängd,
4. val av två justerare,
5. fråga om mötet utlysts i behörig ordning,
6. rapport och överläggning angående genomförd och planerad
verksamhet i
7. skogsbruksområdet,
8. fastställande av antalet ledamöter i sbo-rådet,
9. val av ledamöter i sbo-rådet för tiden intill dess nästa ordinarie
årsmöte hållits,

17 § Årsmöte med skogsbruksområde (sbo)
17.1 Ordinarie årsmöte med skogsbruksområde
Medlemmarna skall genom styrelsens försorg kallas till ordinarie möte
med skogsbruksområdet. Därvid skall följande ärenden förekomma:

Sbo-rådet ska vid ordinarie årsmöte avge rapport beträffande det
gångna årets verksamhet samt redovisa verksamhetsplan för
innevarande år. Närmare bestämmelser om skogsbruksområdet
utfärdas av styrelsen.

Skogsbruksområdet är basen för föreningsverksamheten bland
medlemmarna.
Sbo-rådet ska
mellan
skogsbruksområdets
stadgemässiga
sammankomster
aktivt
medverka
i
föreningsverksamheten.

Skogsbruksområdets verksamhet skall stimulera till samverkan mellan
enskilda skogsägare samt stärka och utveckla kontakterna mellan
medlemmarna i föreningen.

Skogsbruksområdet
skogsbruksområdet.

16 § Skogsbruksområden
Föreningens
verksamhetsområde
skogsbruksområden.

SKOGSBRUKSOMRÅDE – FÖRENINGSSTÄMMA
15 § Föreningens organ
Föreningens organ är:
1. Årsmöte med skogsbruksområde
2. sbo-råd
3. föreningsstämma
4. styrelse och verkställande direktör
5. revisorer

ändamålet tillgängliga medlen enligt föreningslagen räcker till,
utdelning skall utgå på förlagsinsatserna enligt vad som anges i
förlagsandelsbevisen. Föreningsstämman får fatta beslut om betalning
av sista årets/återstående utdelning vid inlösen av förlagsinsats.

då extra årsmöte med skogsbruksområde skriftligen med
angivande av ändamålet hos styrelsen krävts av minst en tiondel
av skogsbruksområdets röstberättigade medlemmar.
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18 § Ärenden vid årsmöte med skogsbruksområde
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. val av ordförande,
2. val av sekreterare,
3. fastställande av röstlängd,
4. val av två justerare,
5. fråga om mötet utlysts i behörig ordning,
6. redogörelse av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
under det gångna räkenskapsåret,
7. redogörelse av skogsbruksområdets råd för verksamheten i
området under det gångna räkenskapsåret,
8. fastställande av antalet ledamöter i sbo-rådet,
9. val av ordförande i skogsbruksområdets råd under kommande
räkenskapsår,
10. val av ledamöter till skogsbruksområdets råd,
11. ärenden som av sbo-rådet, styrelsen eller revisorerna hänskjutit till
årsmötet,
12. inkomna motioner från medlemmarna,

17 § Medlems demokratiska rättigheter
Vid skogsbruksområdes ordinarie årsmöte eller extra årsmöte är varje
medlem inom skogsbruksområdet röstberättigad och har en röst.
Medlem har rätt att få ärende eller motion behandlad vid sitt
tillhörande skogsbruksområdes årsmöte. Medlem som önskar få
ärende behandlat ska skriftligen anmäla detta till sbo-rådet senast två
veckor innan årsmöte med skogsbruksområdet. Motionen ska
behandlas på årsmötet. Om motionen tillstyrks ska den med årsmötets
synpunkter sändas till föreningens styrelse senast på datum som
fastställs av styrelsen för behandling på föreningsstämman. En medlem
som fått sin motion avstyrkt på årsmöte kan alltid på eget initiativ,
senast på datum som styrelsen bestämmer, sända motionen till
föreningens styrelse för behandling på föreningsstämman. Medlem
som inte är bosatt inom det skogsbruksområde där dennes fastighet är
belägen har rätt att istället utöva sina demokratiska rättigheter inom
annat skogsbruksområde. Detta gäller dock inte rösträtt.
Röstberättigad får vid skogsbruksområdets möte genom skriftlig
fullmakt låta sig företrädas av myndig person. Ingen får på grund av
fullmakt företräda mer än en medlem.

16 § Kallelse
Kallelse till årsmöte med skogsbruksområde ska utfärdas senast två
veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte
genom annons i medlemstidning eller genom skriftligt meddelande.

Närmare bestämmelser om årsmöte med skogsbruksområde kan
utfärdas av styrelsen.

2.

Extra årsmöte hålls, när styrelsen finner skäl därtill eller då det
skriftligen med angivande av ändamålet hos styrelsen påfordras av
revisorerna eller minst en tiondel av skogsbruksområdets
röstberättigade medlemmar.

Tidpunkt
§ 17
Ordinarie årsmöte hålls senast under maj månad.

Årsmöte utser fullmäktige till föreningsstämma. Till fullmäktige får
utses röstberättigad medlem eller den, som oaktat han ej är medlem
ändå får vara ledamot av föreningens styrelse. Röstning sker öppet
utom vid personval där någon röstberättigad begär sluten omröstning
och vid avgörande av sakfråga beträffande vilken lägst en tredjedel av
de närvarande röstberättigade röstar för sluten omröstning. Vid lika
röstetal avgörs val samt frågor, vari sluten omröstning ägt rum, genom
lottning. Vid lika röstetal i andra frågor gäller den mening som biträds
av årsmötets ordförande.

Rösträtt
§ 16
Medlems tillhörighet till skogsbruksområde bestäms normalt av den
geografiska belägenheten av huvuddelen av medlemmens
skogsinnehav. En medlem har rätt att närvara, yttra sig och rösta vid
årsmöten inom detta skogsbruksområde. Varje röstberättigad medlem
har en röst. Medlem, som inte bor i det skogsbruksområde där
medlemmens fastighet är belägen, äger rätt att närvara och yttra sig på
möte i det skogsbruksområde som ligger närmast bostadsorten.
Medlems rösträtt får enligt skriftlig fullmakt utövas av annan myndig
person. Ingen får på grund av fullmakt företräda mer än en medlem
förutom sig själv.

Skogsbruksområdets årsmöte
Kallelse
§ 15
Kallelse till årsmöte sker senast en vecka före mötet genom annons i
medlemstidning eller genom skriftligt meddelande.

§ 14
Skogsbruksområdets årsmöte väljer för området ett råd som skall bestå
av minst tre och högst nio ledamöter.

Skogsbruksområde
§ 13
Styrelsen
indelar
föreningens
verksamhetsområde
i
skogsbruksområden och utfärdar riktlinjer för områdenas verksamhet.

5 Årsmöte i skogsbruksområde
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17.4 Medlems demokratiska rättigheter
Vid skogsbruksområdes ordinarie årsmöte eller extra årsmöte är varje
medlem inom skogsbruksområdet röstberättigad och har en röst.
Medlem har rätt att vid årsmöte med det skogsbruksområde
vederbörande tillhör få ärende/motion behandlad. Medlem som önskar
få ärende behandlat skall skriftligen anmäla detta till sbo-rådet senast
en vecka innan årsmöte med skogsbruksområdet. Motionen ska
behandlas på årsmötet. Om motionen tillstyrks ska den med årsmötets
synpunkter sändas till föreningens styrelse senast på datum som
fastställs av styrelsen för behandling på föreningsstämman. En medlem
som fått sin motion avstyrkt på årsmöte kan alltid på eget initiativ,
senast på datum som styrelsen bestämmer, sända motionen till
föreningens styrelse för behandling på föreningsstämman. Medlem
som inte är bosatt inom det skogsbruksområde där dennes fastighet är
belägen har rätt att istället utöva sina demokratiska rättigheter inom
annat skogsbruksområde. Detta gäller dock ej rösträtt. Röstberättigad
får vid skogsbruksområdets möte genom skriftlig fullmakt låta sig

17.3 Tidpunkt
Ordinarie årsmöte med skogsbruksområde skall hållas senast under
april månad varje år.

17.2 Extra årsmöte med skogsbruksområde.
Medlemmarna skall genom styrelsens försorg kallas till extra årsmöte
med skogsbruksområde:
1. för ärenden i vilka styrelsen finner att uttalande från årsmötet bör
inhämtas,
2. då extra årsmöte med skogsbruksområde skriftligen med
angivande av ändamålet hos styrelsen påfordrats av minst en
tiondel av skogsbruksområdets röstberättigade medlemmar.

10. överläggning
angående
styrelsens
årsredovisning
och
revisionsberättelsen,
11. ärenden som av sbo-råd, styrelse eller revisorer hänskjutits till
årsmötet,
12. inkomna motioner från medlemmarna,
13. val för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits av en
fullmäktig till föreningsstämman om 99 ledamöter. Fullmäktige
fördelas per skogsbruksområde genom att antalet medlemmar i
skogsbruksområdet delas med det totala antalet medlemmar i
14. föreningen multiplicerat med 99. Siffran avrundas nedåt till
närmaste heltal. Blir denna siffra noll tilldelas skogsbruksområdet
en (1) fullmäktige. Övriga fullmäktige tilldelas de som ligger
närmast att erhålla ytterligare en fullmäktige. För de fullmäktige
väljs lika många suppleanter att i den turordning som mötet med
skogsbruksområdet bestämmer
15. ersätta fullmäktige,
16. val för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits av ledamöter
i valberedningen för skogsbruksområdet,
17. övriga ärenden som mötet beslutar upptaga.
inklusive
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24 § Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

23 § Valberedning
Föreningsstämmans val och beslut enligt 24 § vid punkterna 1, 4, 12, 13,
14 och 16 ska förberedas av den valberedning som valts på
föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av 7 – 12 ledamöter och
väljas för två år åt gången. För att uppnå kontinuitet väljs hälften av
ledamöterna varje år.

Styrelsens ledamöter, verkställande direktören och revisorerna har rätt
att delta i föreningsstämmans överläggningar och framställa förslag.
Personer som styrelsen bjudit in har rätt att närvara vid stämman.
Föreningsstämman äger i övrigt besluta om närvaro- och yttranderätt.
Föreningsstämma är beslutför då mer än hälften av hela antalet
fullmäktige är närvarande.

Till fullmäktige kan endast väljas ordinarie medlem eller senior medlem
(investerande medlem kategori 1).

22 § Rösträtt och beslutsförhet
Varje fullmäktige äger en röst. Fullmäktige får inte rösta genom ombud.

21 § Kallelse
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen till fullmäktige. Kallelse ska
utfärdas tidigast sex och senast två veckor före ordinarie och extra
stämma. Detta gäller även om stämman ska behandla fråga om fusion,
likvidation, förenklad avveckling eller stadgeändring. Styrelsen ska
samtidigt underrätta revisorerna om stämman.

20 § Fullmäktige
Fullmäktige består av 99 ledamöter med lika många personliga
ersättare. Fördelningen sker utifrån antalet medlemmar i respektive
skogsbruksområde, med minst en ledamot per skogsbruksområde.

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader efter utgången av
varje räkenskapsår på ort inom föreningens geografiska
verksamhetsområde som styrelsen bestämmer. Extra föreningsstämma
hålls då styrelsen anser det vara nödvändigt eller då det för uppgivet
ändamål skriftligen krävts av en revisor eller minst en tiondel av
samtliga röstberättigade fullmäktige.

FÖRENINGSSTÄMMA M.M.
19 § Föreningsstämma
Föreningsstämman utgörs av de vid ordinarie årsmötena med
skogsbruksområdena utsedda fullmäktige. De utövar helt
föreningsstämmans befogenheter.

13. val av fullmäktige,
14. val av valberedning för skogsbruksområdet
sammankallande,
15. övriga ärenden som mötet beslutar ta upp.

Ordföranderåd
§ 19
Ordföranderådet är ett rådgivande organ för styrelsen.
Ordföranderådet nominerar ledamöter till föreningsstämmans
valberedning. Ordföranderådet utgörs av de vid sbo-årsmöten valda
sbo-styrelsernas ordförande med respektive vice ordförande som
suppleant. Föreningens ordförande kallar till sammanträde minst en
gång per år. Därutöver kallas till sammanträde när föreningens
ordförande finner så erforderligt samt då föreningens styrelse eller

2 mom.
Extra årsmöte skall av styrelsen kallas för behandling av följande
ärenden:
1 val, för tid som ovan under 1 mom punkterna 11 och 12 sägs, av
fullmäktig eller ledamot i föreningsstämmans valberedning, då
ledamot avgått och suppleant icke finns,
2 ärenden i vilka föreningsstyrelsen finner att uttalanden från
årsmötet bör inhämtas.

Ärenden
§ 18
1 mom.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1 val av ordförande,
2 val av sekreterare,
3 fastställande av röstlängd,
4 val av två justeringsmän,
5 fråga om mötet utlysts i behörig ordning,
6 överläggning angående styrelsens redovisningshandlingar och
revisionsberättelser,
7 redogörelse av skogsbruksområdets råd för verksamheten i
området, under det gångna året samt överläggning därom och om
verksamheten under det innevarande året,
8a val av ledamöter till skogsbruksområdets råd,
8b val av ordförande i skogsbruksområdets råd under ett år,
9 ärenden i vilka föreningsstyrelsen finner att uttalanden från
årsmötet bör inhämtas,
10 motioner från medlemmarna,
11 val för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits av en
fullmäktig till föreningsstämman för varje påbörjat 200-tal
medlemmar inom skogsbruksområdet.
Som 2:a fullmäktige från skogsbruksområden med minst 201
medlemmar skall dock ordföranden ingå såvida han/hon ej redan
valts som 1:a fullmäktig; för samtliga fullmäktige från
skogsbruksområdet skall väljas suppleanter som skall inträda i
tjänst i den ordning årsmötet bestämmer,
12 val av valberedning för skogsbruksområdet,
13 övriga ärenden, som mötet beslutar ta upp.
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19 § Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma skall förekomma:
1. val av ordförande och vice ordförande för stämman,
2. anmälan av protokollförare,
3. fastställande av röstlängd,

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen till fullmäktige.
Kallelseåtgärden skall vara vidtagen tidigast sex veckor före stämma och
senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Styrelsen ska
samtidigt underrätta revisorerna om stämman.

Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för
ordföranden av den, som styrelsen utsett. Varje fullmäktig, som inte
förlorat sin rösträtt enligt 13 §, har en röst. Styrelsens ledamöter,
verkställande direktören och revisorerna har rätt att delta i
föreningsstämmans överläggningar och framställa förslag. Personer
som styrelsen bjudit in har rätt att närvara vid stämman. Stämman äger
i övrigt besluta om närvaro- och yttranderätt. Föreningsstämma är
beslutför då mer än hälften av hela antalet fullmäktige är närvarande.

18 § Föreningsstämma
Föreningsstämman utgörs av de vid ordinarie mötena med
skogsbruksområdena utsedda fullmäktige, som helt utövar
föreningsstämmans befogenheter. Ordinarie föreningsstämma hålls
inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Extra
föreningsstämma hålls, då styrelsen finner sådan erforderlig eller då det
för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av revisor eller av minst en
tiondel av samtliga röstberättigade fullmäktige. Stämman ska hållas på
ort inom föreningens geografiska verksamhetsområde i Sverige som
styrelsen bestämmer.

17.7 Övrigt
Närmare bestämmelser om årsmöte med skogsbruksområde kan
utfärdas av styrelsen.

Kallelseåtgärden skall vara vidtagen senast två veckor före ordinarie och
senast en vecka före extra årsmöte.

17.6 Kallelse
Kallelse till årsmöte med skogsbruksområde sker efter styrelsens beslut
antingen genom annons i minst en av de inom föreningens
verksamhetsområde allmänt spridda nyhetstidningarna eller i
medlemstidningen eller genom skriftliga meddelanden.

17.5 Fullmäktig
Till fullmäktig kan endast utses röstberättigad medlem eller den som,
fastän denne inte är medlem, enligt 21 § 1 mom. andra stycket ändå
kan vara ledamot av föreningens styrelse.

företrädas av myndig person. Ingen får på grund av fullmakt företräda
mer än en medlem.

val av ordförande och vice ordförande vid stämman,
anmälan om föreningsstyrelsens val av sekreterare,
fastställande av röstlängd,
val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans
protokoll,
fråga om stämman utlysts i behörig ordning,
fastställande av dagordning,
styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret,
revisorernas berättelse, samt i förekommande fall även
koncernrevisionsberättelse,
beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt
i förekommande fall även koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning,
beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören,
bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar ska
väljas till olika uppdrag inom föreningen,
fastställelse av antal samt val av styrelseledamöter och
ordförande,
fastställelse av antal samt val av revisorer,
val av valberedning samt sammankallande,
val av ombud och suppleanter vid stämmor i organisationer, till
vilka föreningen är ansluten,
ärenden som av styrelsen, möte med skogsbruksområde eller
medlem enligt 17 § hänskjutit till stämman,
övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.
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Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av styrelseledamöterna är
närvarande.

Styrelseledamot utses för tiden intill utgången av ordinarie
föreningsstämma under andra räkenskapsåret efter valet; dock ska
mandattiden bestämmas så att halva antalet styrelseledamöter avgår
varje år.

Till ledamot kan väljas röstberättigad medlem, person som avses i 7
kap. 7 § lagen om ekonomiska föreningar, röstberättigad medlems
maka/make, sambo, son eller dotter, firmatecknare för sådan medlem
samt person som är i ansvarsställning anställd hos sådan medlem. Till
ledamot av styrelsen kan även väljas annan person som inte tillhör de i
föregående stycke nämnda kategorierna, dock högst två ledamöter.

FÖRENINGENS LEDNING M.M.
25 § Styrelse och verkställande direktör
Styrelsen består av lägst 7 och högst 12 ledamöter, som väljs av
föreningsstämman.

18.

17.

14.
15.
16.

13.

12.

11.

10.

9.

5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

Ärenden
§ 22
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1 val av ordförande och vice ordförande för stämman,
2 anmälan om föreningsstyrelsens val av sekreterare,
3 fastställande av röstlängd,
4 val av två personer att jämte ordföranden 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
koncernrevisionsberättelse,
8 beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
i förekommande fall även koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning,

Föreningsstämmans val och beslut enligt paragraf 22 vid punkterna 11,
12, 13, och 15 skall förberedas av den valberedning som valts på
föregående ordinarie stämma. Valberedningen skall bestå av 7 – 15
ledamöter och väljas för två år. För att uppnå kontinuitet väljs hälften
av ledamöterna varje år. Röstning sker enligt bestämmelserna i § 16.

Föreningsstyrelsens ledamöter och revisorerna äger deltaga i
föreningsstämmans överläggningar och framställa förslag. Av styrelsen
inbjudna gäster får närvara vid stämman. I mån av plats har
föreningsmedlem rätt att närvara och yttra sig vid stämman.
Föreningsstämman öppnas av föreningsstyrelsens ordförande och vid
förfall för honom av den, som föreningsstyrelsen därtill utsett. Kallelse
till föreningsstämma skall ske genom skriftligt meddelande till envar
fullmäktig. Kallelseåtgärden skall vara vidtagen tidigast sex veckor och
senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Det åligger
föreningsstyrelsen att samtidigt härom underrätta revisorerna.

Varje fullmäktige äger en röst. Fullmäktige får ej rösta genom ombud.

Rösträtt, kallelse och beslut
§ 21
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast under juni månad på ort
inom föreningens geografiska verksamhetsområde som styrelsen
anvisar. Extra föreningsstämma hålls då föreningsstyrelsen finner sådan
erforderlig eller då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av en
revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade fullmäktige.

Föreningsstämma
§ 20
De på årsmötena i skogsbruksområdena utsedda fullmäktige utgör
föreningsstämma och utövar helt dennas befogenhet.

minst 25 procent av ordföranderådets ledamöter begär detta. Närmare
bestämmelser om ordföranderådet utfärdas av styrelsen.
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val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans
protokoll,
fråga om stämman utlysts i behörig ordning,
fastställande av dagordning,
styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret,
revisorernas berättelse, samt i förekommande fall även
koncernrevisionsberättelse,
beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt
i förekommande fall även koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning,
beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören,
bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar skall
väljas till olika uppdrag inom föreningen,
fastställelse av antal samt val av styrelseledamöter jämte
suppleanter,
fastställelse av antal samt val av revisorer jämte suppleanter,
beslut angående valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie
föreningsstämma hållits,
val av ombud och suppleanter vid stämmor i organisationer, till
vilka föreningen är
ansluten,
ärenden som av styrelsen, möte med skogsbruksområde eller
medlem jämlikt 17 §
hänskjutits till stämma,
övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.

Till ledamot eller suppleant kan väljas röstberättigad medlem, person
som avses i 6 kap 4 § föreningslagen, röstberättigad medlems
maka/make, sambo, son och dotter, firmatecknare för sådan medlem
samt person som är i ansvarsställning anställd hos sådan medlem. Till
ledamot av styrelsen eller suppleant kan även väljas annan person som
inte tillhör de i föregående stycke nämnda kategorierna, dock högst två
ledamöter och högst två suppleanter. Styrelseledamot och suppleant

På föreningsstämman kan vidare väljas högst 3 suppleanter för de på
stämman valda styrelseledamöterna.

STYRELSE, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH REVISORER
21 § Styrelse och verkställande direktör
1 mom. Styrelsen består av lägst 7 och högst 12 ledamöter, som väljs
på föreningsstämman.

20 § Valberedning
Föreningsstämmans val och beslut enligt § 19 punkterna 1, 4, 12, 13 och
14 skall beredas av en valberedning bestående av 6-10 personer.
Mandatperioden är två år varvid halva valberedningen väljs vid varje
tillfälle. Valberedningen utser inom sig ordförande.

19.
20.

17.
18.

16.

14.
15.

13.

12.

11.

10.

9.

5.
6.
7.
8.

4.
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Föreningsstämman får inte besluta om vinstutdelning eller överföring
av insatser till medlemmarna genom insatsemission av större belopp än
vad styrelsen föreslagit eller godkänt.

Fördelningen mellan medlemmarna enligt punkt 4 ska beräknas på
grundval av värdet av den skog och de skogsprodukter som
medlemmarna sålt respektive levererat till föreningen under det senast
avslutade räkenskapsåret och/eller ske som insatsränta på inbetalda
och/eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER
30 § Vinstfördelningsgrunder
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, med de
begränsningar som framgår av 12 kap. 3-4 §§ lagen om ekonomiska
föreningar, av föreningsstämman disponeras enligt följande:
1. utdelning på förlagsinsatser enligt 13 §. Vad därefter återstår ska:
2. fonderas och/eller
3. föras i ny räkning och/eller
4. fördelas mellan ordinarie medlemmar och seniora medlemmar
(investerande medlemmar kategori 1) och/eller
5. användas för i 12 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar angivet
ändamål.

29 § Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska väljas en till två auktoriserade
revisorer samt lika många auktoriserade revisorssuppleanter för tiden
intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Till revisor kan även
utses av Revisorsnämnden registrerat revisionsbolag. Om registrerat
revisionsbolag utses behövs inga revisorssuppleanter. Därutöver ska
två till tre medlemmar väljas till revisorer (förtroendevalda revisorer)
för tiden intill slutet av ordinarie föreningsstämma under andra
räkenskapsåret efter valet; dock ska om två förtroendevalda revisorer
väljs, mandattiden bestämmas så att en av dessa avgår varje år.
Revisorerna ska lämna sin revisionsberättelse senast den 15 april.

28 § Tid för årsredovisning
Styrelsen ska senast den 1 april lämna sina redovisningshandlingar till
revisorerna.

27 § Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust
enligt den fast-ställda balansräkningen,
beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören,
bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar skall
väljas till olika uppdrag inom föreningen,
fastställande av antal samt val av styrelseledamöter och
ordförande,
val av revisorer jämte suppleanter,
val av valberedning,
val av ombud och suppleanter till stämmor i organisationer, till
vilka föreningen är ansluten,
ärenden som av styrelsen, sbo-årsmöte eller medlem jämlikt 23 §
hänskjutit till stämma,
övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.

Styrelseledamot väljs för tiden till dess ordinarie föreningsstämma
hållits under andra räkenskapsåret efter valet, dock skall mandattiden
bestämmas så att halva antalet styrelseledamöter avgår varje år.
Styrelsen utser vice ordförande.

Föreningsstyrelse
Val och sammansättning
§ 24
Styrelsen består av lägst sju och högst elva ledamöter. Ledamöterna
väljs av föreningsstämma. Till ledamot i styrelsen kan väljas
röstberättigad medlem eller dennes maka/make eller sambo, son eller
dotter, hos röstberättigad medlem eller inom lantbrukskooperationen
anställd person, eller annan person som avses i 6 kap 4 § FL. Till
styrelseledamot kan även väljas annan lämplig person som inte tillhör
någon av ovan nämnda kategorier, dock högst två sådana ledamöter.

Önskar skogsbruksområde ärende upptaget till behandling på ordinarie
föreningsstämma, skall anmälan härom göras till föreningens styrelse
senast en vecka efter skogsbruksområdets årsmöte.

En medlem som har fått sin motion avstyrkt på skogsbruksområdets
årsmöte kan alltid på eget initiativ senast fyra veckor före
föreningsstämman sända motionen till föreningens styrelse för
behandling på föreningsstämman.

Motionstid
§ 23
Medlem som önskar få ärende behandlat vid skogsbruksområdets
årsmöte – motion – skall lämna denna motion till årsmötet senast en
vecka före mötet. Motionen skall behandlas på skogsbruksområdets
årsmöte. Om motionen tillstyrks skall den med årsmötets synpunkter
sändas till föreningens styrelse senast fyra veckor före
föreningsstämman.

17

16

13
14
15

12

11

10

Styrelsen kan inom sig utse utskott som handlägger de uppgifter
styrelsen bestämmer.
26 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen och av de personer, två i
förening, som styrelsen utser.

9

Styrelsen ska utse en verkställande direktör för föreningen.

25

Endast ordinarie medlemmar och seniora medlemmar (investerande
medlemmar kategori 1) kan tillgodoföras insatser genom
insatsemission.

5 mom. Styrelsen äger att inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga
de förvaltningsuppgifter styrelsen bestämmer.

22 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av de personer som styrelsen utser.

27 § Vinstfördelningsgrunder och insatsemission
1 mom. Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, med de
begränsningar som framgår av 9 kap 3 § föreningslagen, av
föreningsstämman disponeras enligt följande.
1. utdelning på förekommande förlagsinsatser enligt 14 § dessa
stadgar. Vad därefter återstår skall
2. fonderas och/eller
3. föras i ny räkning och/eller
4. fördelas mellan medlemmarna och/eller
5. användas för i 9 kap 5 § föreningslagen angivet ändamål.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER
26 § Meddelanden
Andra meddelanden i föreningsrättsliga angelägenheter än kallelse till
föreningsstämma skall delges medlemmar och fullmäktige genom
annons i medlemstidningen eller skriftligen.

25 § Revisorer
På ordinarie föreningsstämma skall väljas två eller tre revisorer jämte
lika många suppleanter. En av revisorerna och dennes suppleant skall
vara auktoriserade revisorer och väljas för tiden intill dess ordinarie
föreningsstämma hållits under räkenskapsåret efter valet. Övriga en till
två revisorer och deras suppleanter utses för tiden till dess ordinarie
föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet; dock
skall om två icke auktoriserade revisorer väljs, mandattiden bestämmas
så att en icke auktoriserad revisor och dennes suppleant avgår varje år.
Revisorerna skall lämna sin revisionsberättelse senast den 1 april.

24 § Tid för årsredovisning
Styrelsen skall senast 15 mars lämna sina redovisningshandlingar till
revisorerna.

23 § Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

4 mom. Styrelsen skall utse en verkställande direktör för föreningen.

9

35 § Hänvisning till föreningslagen
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.

34 § Tvist
Tvist mellan föreningen, å ena sidan, samt styrelsen, styrelseledamot,
likvidator, medlem eller röstberättigad som är medlem eller innehavare
av förlagsandelsbevis, å andra sidan, ska upptas av domstolen i den ort,
där föreningens styrelse har sitt säte.

33 § Prissättning
Grunderna för prissättning, inklusive gottgörelse, för produkter som
levereras till eller säljs av föreningen samt för tjänster som lämnas av
föreningen ska beslutas av styrelsen.

Återstoden ska fördelas mellan ordinarie medlemmar och seniora
medlemmar (investerande medlemmar kategori 1) i förhållande till
deras inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda
medlemsinsatser.

32 § Behållna tillgångar vid upplösning
Vid föreningens upplösning ska, om inte annat följer av lagen om
ekonomiska föreningar, föreningens behållna tillgångar fördelas mellan
medlemmarna. Därvid ska medlemmarna först erhålla inbetalda och
genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser.

Överlåtelse av emissionsinsatser får endast ske i enlighet med av
styrelsen vid var tid fastställda regler.

2 mom. Styrelsen är beslutför när antalet av stämma valda närvarande
styrelseledamöter överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.

3 mom. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

31 § Insatsemission
Beslut om insatsemission enligt 10 kap. 3 § lagen om ekonomiska
föreningar fattas av föreningsstämman efter förslag av styrelsen.
Enbart utdelningsbart fritt eget kapital får överföras till ordinarie
medlemmar genom insatsemission. Till grund för fördelningen av
insatsemissionens belopp mellan ordinarie medlemmar ska ligga värdet
av den skog eller de skogsprodukter som ordinarie medlemmar
levererat för de år styrelsen föreslår och/eller ordinarie medlemmars
inbetalda och/eller genom insatsemission tillförda kapital.

utses för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra
räkenskapsåret efter valet; dock skall mandattiden bestämmas så att
halva antalet styrelseledamöter och suppleanter avgår varje år.

2 mom.
Förlagsinsatser har företrädesrätt till årlig utdelning från det belopp
som enligt 18 § FL står till stämmans förfogande sedan avdrag skett för
täckande av eventuell förlust från föregående år och sedan avsättning
gjorts till reservfonden enligt lagens minimikrav. Företrädesrätten
gäller framför efterlikvid och återbäring, oavsett om dessa inräknats i
årsvinsten eller ej, och framför ränta på medlemsinsatskapitalet och
framför övriga ändamål vartill angivna medel får användas. Utdelningen
på förlagsinsatser får inte överstiga vad som motsvarar riksbankens
fastställda, vid varje tid gällande referensränta med tillägg av högst åtta
procentenheter av det nominella beloppet av de vid varje tillfälle hos
föreningen under det förflutna räkenskapsåret innestående
förlagsinsatserna. Förekommer förlagsinsatser skall stämman årligen
besluta att, i den utsträckning de för ändamålet tillgängliga medlen

Förlagsinsatser
§ 30
1 mom.
Styrelsen äger besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas
föreningen. Sådana insatser får tillskjutas av såväl medlemmar som
andra än medlemmar.

Överlåtelse av fast egendom m.m.
§ 29
Styrelsen eller, efter särskilt bemyndigande från styrelsen, annan
företrädare för föreningen får överlåta och med penninginteckning
belasta föreningens fasta egendom och tomträtt.

Tid för årsredovisning
§ 28
Styrelsen skall senast den 1 april till revisorerna avlämna sina
redovisningshandlingar.

Räkenskapsår
§ 27
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

Firmateckning
§ 26
Föreningens firma tecknas av dem två i förening, som styrelsen därtill
utser.

Beslut m.m.
§ 25
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av de stämmovalda
ledamöterna är närvarande, förutsatt att det totala antalet närvarande
ledamöter överstiger hälften av hela antalet, och minst hälften av
antalet stämmovalda styrelseledamöter är ense om beslutet.

1 mom.
Styrelsen skall utse en verkställande direktör för föreningen.
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31 § Hänvisning till föreningslagen
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.

30 § Pantsättning
Medlems inbetalda medlemsinsatser och genom insatsemission
tillgodoförda medlemsinsatser utgör ständig pant för all föreningens
fordran mot medlemmen. Föreningen 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 insats.

29 § Prissättning
Grunderna för prissättningen, inklusive gottgörelse för de produkter
som levereras till eller säljs av föreningen samt för de tjänster som
lämnas av föreningen, bestäms av styrelsen.

28 § Behållna tillgångar vid upplösning
Vid föreningens upplösning skall - där ej annat följer av föreningslagen
- dess behållna tillgångar delas mellan medlemmarna. Därvid skall
medlemmarna först utfå inbetalda medlemsinsatser inklusive genom
insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. Återstoden skall delas
mellan dem i förhållande till deras inbetalda och genom insatsemission
tillgodoförda medlemsinsatser.

3 mom. Föreningsstämman får inte besluta om vinstutdelning eller
överföring till medlemsinsatserna genom insatsemission av större
belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt.

2 mom. Beslut om insatsemission enligt 10 kap. 2 a § föreningslagen
fattas av ordinarie föreningsstämma efter förslag av styrelsen. Enbart
utdelningsbart fritt eget kapital får överföras till medlemsinsatserna
genom insatsemission. Till grund för fördelningen av insatsemissionens
belopp mellan medlemmarna skall ligga värdet av den skog eller de
skogsprodukter som medlemmarna levererat för de år styrelsen
föreslår och/eller medlemmarnas inbetalda och/eller genom
insatsemission tillförda kapital. Fördelningen mellan insatser och
leveranser föreslås av styrelsen.

Fördelningen mellan medlemmarna enligt p 4 skall beräknas på
grundval av värdet av den skog och de skogsprodukter som
medlemmarna sålt respektive levererat till föreningen under det senast
avslutade räkenskapsåret och/eller ske som insatsränta på inbetalda
och/eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser.
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Disposition av överskott
§ 33
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, med de
begränsningar som framgår av 9 kap 3 § FL av föreningsstämman
disponeras enligt följande.
1 Utdelning på förekommande förlagsinsatser enligt § 30 dessa
stadgar.
Vad därefter återstår skall
2 fonderas och/eller
3 föras i ny räkning och/eller
4 delas ut som insatsränta till medlemmarna och avgångna
medlemmar i förhållande till innestående inbetalda och/eller genom
insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser och/eller
5 fördelas mellan medlemmarna på grundval av värdet av den skog
och de skogsprodukter som medlemmarna sålt respektive levererat
till föreningen och/eller dess helägda dotterbolag under de tre

Övriga bestämmelser
Meddelanden till medlemmarna
§ 32
Andra meddelanden i föreningsrättsliga angelägenheter än kallelse till
föreningsstämma skall bringas till medlemmarnas och fullmäktiges
kännedom genom annons i medlemstidning eller genom skriftligt
meddelande.

Revisorerna skall senast den 15 april avlämna sin revisionsberättelse.

Revisorerna
§ 31
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas minst två och högst
fyra revisorer jämte samma antal suppleanter för tiden intill dess
ordinarie föreningsstämma hållits under första räkenskapsåret efter
valet. Minst en av revisorerna jämte suppleant för denne skall vara
auktoriserad revisor.

5 mom.
Tvist rörande förlagsinsats avgörs av allmän domstol.

4 mom.
Styrelsen äger att i varje särskilt fall besluta vem som skall få tillskjuta
förlagsinsats, dennas belopp samt de villkor som, utöver vad som ovan
sägs, skall iakttagas vid tillämpningen av denna paragraf.

3 mom.
Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom en
månad från det beslutet därom fattats.

enligt FL förslår därtill, utdelning skall utgå på förlagsinsatserna enligt
vad som anges i förlagsandelsbevisen inom det högsta belopp som får
tillämpas.
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Hänvisning till föreningslagen
§ 35
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar (FL).

Föreningens upplösning
§ 34
Om föreningen upplöses skall - där ej annat följer av FL - de behållna
tillgångarna fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens
trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna på så sätt, att
medlemmarna först utfå inbetalda och genom insatsemission
tillgodoförda medlemsinsatser och att återstoden därefter fördelas
dem emellan i förhållande till de likvider för skog och skogsprodukter
som de uppburit under föreningens fem senaste hela räkenskapsår.
Den som inträtt som medlem i annan medlems ställe äger tillgodoräkna
sig de likvider som tidigare innehavare av medlemmens andel såsom
medlemmar uppburit under den angivna tiden.

§ 33 b
Föreningsstämman får inte besluta om vinstutdelning eller överföring
till medlemsinsatser genom insatsemission av större belopp än
styrelsen föreslagit eller godkänt.

Till grund för fördelningen av insatsemissionens belopp mellan
medlemmarna skall ligga dels medlemmarnas inbetalda och genom
insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser, dels värdet av den skog
och de skogsprodukter som medlemmarna sålt respektive levererat till
föreningen och/eller dess helägda dotterbolag under de senaste fem
hela räkenskapsåren eller den kortare tid som stämman beslutar efter
styrelsens förslag. Fördelningen av insatsemissionens belopp mellan
dessa båda grunder skall vara lika.

Högst 50 procent av utdelningsbart fritt eget kapital får överföras till
medlemsinsatserna genom insatsemission.

§ 33 a
Beslut om insatsemission enligt 10 kap 21 § FL fattas av ordinarie
föreningsstämma efter förslag av styrelsen.

senaste räkenskapsåren eller den kortare tid som stämman beslutar
efter styrelsens förslag och/eller
6 användas för i 9 kap 5 § FL angivet ändamål.

Bilaga B2

FÖRETAGSNAMN, ÄNDAMÅL, STYRELSENS SÄTE
1 § Företagsnamn
Föreningens företagsnamn är Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening.
2 § Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i sin
verksamhet eller genom annan:
1)

bedriva handel med och förädling av skog och skogsprodukter från huvudsakligen föreningens
medlemmar samt i samband därmed bedriva finansförvaltning,

2)

verka för en tryggad och ändamålsenlig avsättning av medlemmarnas skogsprodukter till
marknadsmässiga priser,

3)

verka för en aktiv skogsskötsel för en värdefull skogsproduktion och erbjuda tjänster till
skogsägare, och

4)

stödja och utveckla privat enskilt skogsbruk samt bevaka och driva medlemmarnas
näringspolitiska intressen.

3 § Styrelsens säte och föreningens verksamhetsområde
Styrelsen har sitt säte i Umeå.
Föreningens verksamhetsområde beslutas av styrelsen.
MEDLEMSKAP, INSATSSKYLDIGHET M.M.
4 § Medlemskap
4.1 Ordinarie medlemmar
Till ordinarie medlem antas fysisk eller juridisk person, som äger skogsfastighet inom föreningens
verksamhetsområde och som kan förväntas främja föreningens ändamål och följa dess stadgar och
beslut.
4.2 Investerande medlemmar
Till senior medlem (investerande medlem kategori 1) antas fysisk person som har varit ordinarie
medlem i föreningen och som inte längre äger skogsfastighet inom föreningens verksamhetsområde.
Ansökan om medlemskap som senior medlem ska göras i samband med uppsägning av ordinarie
medlemskap och ska beviljas om sökanden kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt
bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.
Till familjemedlem (investerande medlem kategori 2) antas fysisk person som är nära anhörig till
ordinarie medlem (maka/make, registrerad partner, sambo, samt barn och barnbarn till dessa).
Ansökan om medlemskap som familjemedlem ska beviljas om sökanden kan förväntas följa
föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.
4.3 Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap ska vara personligen signerad och prövas av styrelsen eller den som styrelsen
utsett.
5 § Insatsskyldighet
5.1 Ordinarie medlemmar
Ordinarie medlems insatsskyldighet är 10 procent av det för medlemmen vid varje tillfälle gällande
taxerade skogsbruksvärdet.
Ordinarie medlem är skyldig att delta i föreningen med minst 2 000 kronor.
Ordinarie medlem är inte skyldig att delta i föreningen med mer än 80 000 kronor.
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Vid flerägda fastigheter eller delad lagfart delas insatsskyldigheten på delägarna i förhållande till
ägarandel.
Ordinarie medlem betalar insats genom:
1.
2.
3.
4.

avdrag från avräkningslikvid, dock med högst 2 procent;
överföring av hela eller delar av efterlikvid för försåld skog och levererade skogsprodukter;
överföring av hela eller delar av insatsränta på medlemsinsatser.
kontant inbetalning av 2 000 kronor inom tre år efter tillträdet om styrelsen så beslutar.

Avdrag från avräkningslikvid får under ett räkenskapsår inte överstiga 10 procent av ordinarie medlems
insatsskyldighet.
Insatser som tillgodoförts ordinarie medlem genom insatsemission ska inte tillgodoräknas
medlemmen som betalning av medlemsinsats.
5.2 Investerande medlemmar
Senior medlem (investerande medlem kategori 1) får delta högst med det insatskapital som
medlemmen hade som ordinarie medlem och lägst med 2 000 kronor.
Familjemedlem (investerande medlem kategori 2) deltar med 1 000 kronor som betalas i samband
med inträdet i föreningen.
6 § Uppsägning av medlemskap
Anmälan om uppsägning av medlemskap ska vara personligen signerad av medlem.
Medlemskap i föreningen upphör vid utgången av det räkenskapsår (31 december) som slutar närmast
efter en månad sedan medlemmen sagt upp medlemskapet. Medlem som vill säga upp sitt
medlemskap ska anmäla uppsägningen före utgången av november. Vid senare ansökan upphör
medlemskapet först vid utgången av nästa räkenskapsår.
7 § Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna, uppenbarligen skadar föreningen, i övrigt motarbetar dess
intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen.
8 § Utbetalning av insatskapital
8.1 Återbetalning av medlemsinsatser
Medlem som har sagt upp sitt medlemskap i föreningen har rätt att få tillbaka inbetalda och genom
insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser och beslutad vinstutdelning i enlighet med 10 kap. 11 §
och 13 kap. 2 § lagen om ekonomiska föreningar.
Återbetalning enligt punkt 8.1 ska ske med en tredjedel per år med början sex månader från tidpunkten
för medlemskapets upphörande. Styrelsen kan besluta om kortare återbetalningstid.
Medlemsinsatser återbetalas inte under tiden som medlemskapet består.
8.2 Återinträde
Om medlem som har sagt upp sitt medlemskap återinträder i föreningen, innan hela insatsbeloppet
återbetalats, upphör återbetalningen och det återstående beloppet tillgodoförs medlemmen såsom
insats.
8.3 Återbetalning av överinsatser
På medlems begäran återbetalas medlemmens uppkomna överinsatser enligt 10 kap 16 § lagen om
ekonomiska föreningar.
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9 § Förvärv av andel genom bodelning, arv, gåva eller testamente
Den som förvärvat medlems andel i föreningen genom bodelning, arv, gåva eller testamente har rätt
att inträda som medlem i föreningen. Detta gäller under förutsättning att medlemskap beviljas enligt
4 §.
Vid förvärv av avliden medlems andel ska ansökan om medlemskap i föreningen göras senast sex
månader efter dödsfallet eller vid den senare tidpunkt då den avlidne medlemmens medlemskap
upphör enligt 6 §. Under mellantiden förvaltar dödsboet den avlidne medlemmens andel i föreningen
och utövar de rättigheter och skyldigheter som är förknippade med den avlidnes medlemskap.
10 § Övriga förvärv av andel
Den som förvärvat medlems andel och som inte är medlem i föreningen ska ansöka om medlemskap
inom sex månader efter förvärvet. Om medlemskap beviljas inträder förvärvaren av medlem i
överlåtarens ställe. Ansöker förvärvaren inte om medlemskap inom föreskriven tid eller avslås
ansökan, ska överlåtaren därmed anses ha sagt upp sitt medlemskap i föreningen. Förvärvaren har i
sådant fall de rättigheter och skyldigheter som tillkommer en medlem som har sagt upp sitt
medlemskap i föreningen.
11 § Pantsättning
Medlems inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser utgör ständig pant för
föreningens alla fordringar mot medlemmen. Föreningen har rätt att, om medlemmen inte betalar sin
skuld, tillgodogöra sig motsvarande belopp av insatserna då medlemmen avgår ur föreningen eller på
annan lag- eller stadgeenlig grund erhåller rätt att få ut insatser.
12 § Förlust av rätten att delta i beslut
Medlem som uteslutits eller sagt upp sitt medlemskap i föreningen förlorar omedelbart rätten att delta
i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.
FÖRLAGSINSATSER
13 § Förlagsinsatser
Styrelsen kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas föreningen. Sådant kapital får
tillskjutas av såväl medlemmar som av andra än medlemmar. Styrelsen ska besluta:
vem som ska få tillskjuta förlagsinsats;
förlagsinsatsens belopp; och
de villkor som, utöver vad som anges nedan, ska iakttagas i varje särskilt fall vid tillämpningen
av denna paragraf.
Varje förlagsinsats medför företrädesrätt till årlig utdelning från det belopp som enligt den för
räkenskapsåret fastställda balansräkningen står till föreningsstämmans förfogande sedan avdrag skett
för vad som åtgår till täckande av eventuell förlust från föregående år.
Företrädesrätten gäller framför efterlikvid och återbäring, oavsett om dessa inräknats i årsvinsten eller
inte, samt framför ränta på insatskapital och övriga ändamål vartill angivna medel får användas.
Föreningsstämman ska årligen besluta att, i den utsträckning de för ändamålet tillgängliga medlen
enligt lagen om ekonomiska föreningar räcker till, utdelning ska utgå på förlagsinsatserna enligt vad
som anges i förlagsandelsbevisen. Föreningsstämman får fatta beslut om betalning av sista
årets/återstående utdelning vid inlösen av förlagsinsats.
SKOGSBRUKSOMRÅDETS ÅRSMÖTE
14 § Skogsbruksområden
Styrelsen indelar föreningens verksamhetsområde i skogsbruksområden och utfärdar riktlinjer för
rådens verksamhet.
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15 § Årsmöte med skogsbruksområde
Ordinarie årsmöte med skogsbruksområde ska hållas senast under maj månad varje år.
Medlemmarna kallas till extra årsmöte med skogsbruksområde:
1. för ärenden i vilka styrelsen finner att uttalande från årsmötet bör inhämtas,
2. då extra årsmöte med skogsbruksområde skriftligen med angivande av ändamålet hos styrelsen
krävts av minst en tiondel av skogsbruksområdets röstberättigade medlemmar.
Närmare bestämmelser om årsmöte med skogsbruksområde kan utfärdas av styrelsen.
16 § Kallelse
Kallelse till årsmöte med skogsbruksområde ska utfärdas senast två veckor före ordinarie årsmöte och
senast en vecka före extra årsmöte genom annons i medlemstidning eller genom skriftligt meddelande.
17 § Medlems demokratiska rättigheter
Vid skogsbruksområdes ordinarie årsmöte eller extra årsmöte är varje medlem inom
skogsbruksområdet röstberättigad och har en röst. Medlem har rätt att få ärende eller motion
behandlad vid sitt tillhörande skogsbruksområdes årsmöte. Medlem som önskar få ärende behandlat
ska skriftligen anmäla detta till sbo-rådet senast två veckor innan årsmöte med skogsbruksområdet.
Motionen ska behandlas på årsmötet. Om motionen tillstyrks ska den med årsmötets synpunkter
sändas till föreningens styrelse senast på datum som fastställs av styrelsen för behandling på
föreningsstämman. En medlem som fått sin motion avstyrkt på årsmöte kan alltid på eget initiativ,
senast på datum som styrelsen bestämmer, sända motionen till föreningens styrelse för behandling på
föreningsstämman. Medlem som inte är bosatt inom det skogsbruksområde där dennes fastighet är
belägen har rätt att istället utöva sina demokratiska rättigheter inom annat skogsbruksområde. Detta
gäller dock inte rösträtt. Röstberättigad får vid skogsbruksområdets möte genom skriftlig fullmakt låta
sig företrädas av myndig person. Ingen får på grund av fullmakt företräda mer än en medlem.
18 § Ärenden vid årsmöte med skogsbruksområde
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

val av ordförande,
val av sekreterare,
fastställande av röstlängd,
val av två justerare,
fråga om mötet utlysts i behörig ordning,
redogörelse av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse under det gångna
räkenskapsåret,
redogörelse av skogsbruksområdets råd för verksamheten i området under det gångna
räkenskapsåret,
fastställande av antalet ledamöter i sbo-rådet,
val av ordförande i skogsbruksområdets råd under kommande räkenskapsår,
val av ledamöter till skogsbruksområdets råd,
ärenden som av sbo-rådet, styrelsen eller revisorerna hänskjutit till årsmötet,
inkomna motioner från medlemmarna,
val av fullmäktige,
val av valberedning för skogsbruksområdet inklusive sammankallande,
övriga ärenden som mötet beslutar ta upp.
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FÖRENINGSSTÄMMA M.M.
19 § Föreningsstämma
Föreningsstämman utgörs av de vid ordinarie årsmötena med skogsbruksområdena utsedda
fullmäktige. De utövar helt föreningsstämmans befogenheter.
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår på ort inom
föreningens geografiska verksamhetsområde som styrelsen bestämmer. Extra föreningsstämma hålls
då styrelsen anser det vara nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål skriftligen krävts av en revisor
eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade fullmäktige.
20 § Fullmäktige
Fullmäktige består av 99 ledamöter med lika många personliga ersättare. Fördelningen sker utifrån
antalet medlemmar i respektive skogsbruksområde, med minst en ledamot per skogsbruksområde.
21 § Kallelse
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen till fullmäktige. Kallelse ska utfärdas tidigast sex och senast
två veckor före ordinarie och extra stämma. Detta gäller även om stämman ska behandla fråga om
fusion, likvidation, förenklad avveckling eller stadgeändring. Styrelsen ska samtidigt underrätta
revisorerna om stämman.
22 § Rösträtt och beslutsförhet
Varje fullmäktige äger en röst. Fullmäktige får inte rösta genom ombud.
Till fullmäktige kan endast väljas ordinarie medlem eller senior medlem (investerande medlem
kategori 1).
Styrelsens ledamöter, verkställande direktören och revisorerna har rätt att delta i föreningsstämmans
överläggningar och framställa förslag. Personer som styrelsen bjudit in har rätt att närvara vid
stämman. Föreningsstämman äger i övrigt besluta om närvaro- och yttranderätt. Föreningsstämma är
beslutför då mer än hälften av hela antalet fullmäktige är närvarande.
23 § Valberedning
Föreningsstämmans val och beslut enligt 24 § vid punkterna 1, 4, 12, 13, 14 och 16 ska förberedas av
den valberedning som valts på föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av 7 – 12 ledamöter och
väljas för två år åt gången. För att uppnå kontinuitet väljs hälften av ledamöterna varje år.
24 § Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. val av ordförande och vice ordförande vid stämman,
2. anmälan om föreningsstyrelsens val av sekreterare,
3. fastställande av röstlängd,
4. val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll,
5. fråga om stämman utlysts i behörig ordning,
6. fastställande av dagordning,
7. styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret,
8. revisorernas berättelse, samt i förekommande fall även koncernrevisionsberättelse,
9. beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall även
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
10. beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
11. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
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12. bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar ska väljas till olika uppdrag inom
föreningen,
13. fastställelse av antal samt val av styrelseledamöter och ordförande,
14. fastställelse av antal samt val av revisorer,
15. val av valberedning samt sammankallande,
16. val av ombud och suppleanter vid stämmor i organisationer, till vilka föreningen är ansluten,
17. ärenden som av styrelsen, möte med skogsbruksområde eller medlem enligt 17 § hänskjutit till
stämman,
18. övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.
FÖRENINGENS LEDNING M.M.
25 § Styrelse och verkställande direktör
Styrelsen består av lägst 7 och högst 12 ledamöter, som väljs av föreningsstämman.
Till ledamot kan väljas röstberättigad medlem, person som avses i 7 kap. 7 § lagen om ekonomiska
föreningar, röstberättigad medlems maka/make, sambo, son eller dotter, firmatecknare för sådan
medlem samt person som är i ansvarsställning anställd hos sådan medlem. Till ledamot av styrelsen
kan även väljas annan person som inte tillhör de i föregående stycke nämnda kategorierna, dock högst
två ledamöter.
Styrelseledamot utses för tiden intill utgången av ordinarie föreningsstämma under andra
räkenskapsåret efter valet; dock ska mandattiden bestämmas så att halva antalet styrelseledamöter
avgår varje år.
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Styrelsen ska utse en verkställande direktör för föreningen.
Styrelsen kan inom sig utse utskott som handlägger de uppgifter styrelsen bestämmer.
26 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen och av de personer, två i förening, som styrelsen utser.
27 § Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
28 § Tid för årsredovisning
Styrelsen ska senast den 1 april lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.
29 § Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska väljas en till två auktoriserade revisorer samt lika många
auktoriserade revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Till revisor
kan även utses av Revisorsnämnden registrerat revisionsbolag. Om registrerat revisionsbolag utses
behövs inga revisorssuppleanter. Därutöver ska två till tre medlemmar väljas till revisorer
(förtroendevalda revisorer) för tiden intill slutet av ordinarie föreningsstämma under andra
räkenskapsåret efter valet; dock ska om två förtroendevalda revisorer väljs, mandattiden bestämmas
så att en av dessa avgår varje år. Revisorerna ska lämna sin revisionsberättelse senast den 15 april.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
30 § Vinstfördelningsgrunder
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, med de begränsningar som framgår av 12 kap. 34 §§ lagen om ekonomiska föreningar, av föreningsstämman disponeras enligt följande:
1. utdelning på förlagsinsatser enligt 13 §. Vad därefter återstår ska:
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2. fonderas och/eller
3. föras i ny räkning och/eller
4. fördelas mellan ordinarie medlemmar och seniora medlemmar (investerande medlemmar
kategori 1) och/eller
5. användas för i 12 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar angivet ändamål.
Fördelningen mellan medlemmarna enligt punkt 4 ska beräknas på grundval av värdet av den skog och
de skogsprodukter som medlemmarna sålt respektive levererat till föreningen under det senast
avslutade räkenskapsåret och/eller ske som insatsränta på inbetalda och/eller genom insatsemission
tillgodoförda medlemsinsatser.
Föreningsstämman får inte besluta om vinstutdelning eller överföring av insatser till medlemmarna
genom insatsemission av större belopp än vad styrelsen föreslagit eller godkänt.
31 § Insatsemission
Beslut om insatsemission enligt 10 kap. 3 § lagen om ekonomiska föreningar fattas av
föreningsstämman efter förslag av styrelsen. Enbart utdelningsbart fritt eget kapital får överföras till
ordinarie medlemmar genom insatsemission. Till grund för fördelningen av insatsemissionens belopp
mellan ordinarie medlemmar ska ligga värdet av den skog eller de skogsprodukter som ordinarie
medlemmar levererat för de år styrelsen föreslår och/eller ordinarie medlemmars inbetalda och/eller
genom insatsemission tillförda kapital.
Överlåtelse av emissionsinsatser får endast ske i enlighet med av styrelsen vid var tid fastställda regler.
Endast ordinarie medlemmar och seniora medlemmar (investerande medlemmar kategori 1) kan
tillgodoföras insatser genom insatsemission.
32 § Behållna tillgångar vid upplösning
Vid föreningens upplösning ska, om inte annat följer av lagen om ekonomiska föreningar, föreningens
behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna. Därvid ska medlemmarna först erhålla inbetalda
och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser.
Återstoden ska fördelas mellan ordinarie medlemmar och seniora medlemmar (investerande
medlemmar kategori 1) i förhållande till deras inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda
medlemsinsatser.
33 § Prissättning
Grunderna för prissättning, inklusive gottgörelse, för produkter som levereras till eller säljs av
föreningen samt för tjänster som lämnas av föreningen ska beslutas av styrelsen.
34 § Tvist
Tvist mellan föreningen, å ena sidan, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator, medlem eller
röstberättigad som är medlem eller innehavare av förlagsandelsbevis, å andra sidan, ska upptas av
domstolen i den ort, där föreningens styrelse har sitt säte.
35 § Hänvisning till föreningslagen
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.
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INTERIMSSTADGAR för NORRA SKOGSÄGARNA Ek.för.
FIRMA, ÄNDAMÅL, STYRELSENS SÄTE
1 § Firma
Föreningens firma är
Norra Skogsägarna Ek.för.
2 § Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv
eller genom annan
1) bedriva handel med och förädling av skog och skogsprodukter från huvudsakligen
föreningens medlemmar samt i samband därmed bedriva finansförvaltning.
2) verka för en tryggad och ändamålsenlig avsättning av medlemmarnas skogsproduktion
till tillfredsställande priser,
3) verka för god skogsskötsel och värdefull skogsproduktion samt lämna tjänster och
förnödenheter för medlemmarnas skogsbruk,
4) stödja och utveckla familjeskogsbruket samt bevaka och främja medlemmarnas
näringspolitiska intressen,
5) bedriva med det ovan angivna förenlig eller sammanhängande verksamhet.
3 § Styrelsens säte, verksamhetsområde
Styrelsen har sitt säte i Umeå.
Föreningens verksamhetsområde utgörs av den del av norra Sverige som styrelsen beslutar.
MEDLEMSKAP OCH INSATS
4 § Antagande av ordinarie medlem och investerande medlem
1 mom. Till ordinarie medlem antas fysisk eller juridisk person, som inom föreningens
verksamhetsområde äger skog, bedriver skogsbruk, bedriver handel med skog eller
skogsprodukter om sökanden kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra
till förverkligandet av föreningens ändamål.
Ansökan om inträde görs skriftligen och prövas av styrelsen eller den som styrelsen utsett.
2 mom. Ordinarie medlem i föreningen som säger upp sitt medlemskap, kan i samband med
avyttrande av fastighetsinnehavet, ansöka om att bli investerande medlem Ansökan ska
beviljas om sökanden kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till
förverkligandet av föreningens ändamål.
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Ansökan om inträde görs skriftligen i samband med uppsägning av det ordinarie
medlemskapet och prövas av styrelsen eller den som styrelsen utsett.
5 § Familjerättsliga förvärv av andel
Den som förvärvat medlems andel i föreningen genom bodelning, arv eller testamente har
rätt att inträda som medlem. Detta gäller under förutsättning att villkoren i § 4 Antagande av
medlem är uppfyllda.
Vid förvärv av avliden medlems andel skall anmälan om inträde göras senast vid dödsboets
avgång ur föreningen enligt reglerna i § 11 Avgång. Under mellantiden är dödsboet bärare av
de rättigheter och skyldigheter som tillkommit den avlidne.
Vid övriga förvärv skall anmälan om inträde göras senast sex månader efter det att andelen
vid bodelning har lagts ut på andra makens lott.
6 § Övriga förvärv av medlems andel
Den som utan att vara medlem genom överlåtelse förvärvat medlems andel skall ansöka om
inträde inom sex månader efter förvärvet. Bifalls ansökan inträder förvärvaren som medlem.
Ansöker förvärvaren inte om inträde inom föreskriven tid eller avslås ansökan, skall
överlåtaren därmed anses ha sagt upp sig till utträde. Förvärvaren har i sådant fall den rätt
som tillkommer en avgången medlem.
7 § Insatsskyldighet
1 mom. Medlem skall delta i föreningen med insatser i förhållande till medlemmens vid
varje tillfälle gällande taxerade skogsbruksvärde avrundat till närmast lägre tusental kronor.
Varje tusental kronor medför en insats, dock är antalet insatser per medlem maximerat till
500.
För fastighet, som ej åsatts taxeringsvärde, skall medlem delta med insatser enligt
överenskommelse med styrelsen. Insatsantalet får därvid inte bestämmas högre än som kan
antas motsvara första stycket.
Insats lyder på det belopp som stämman beslutar, dock lägst 50 kr och högst 150 kr.
2 mom. Medlems insatsskyldighet utgör lägst 20 insatser (minimiinsats). Styrelsen kan
ändra detta antal enligt samma grunder som gäller för ändring av gränsbeloppen enligt 1
mom. andra stycket. Avrundning sker till närmast lägre hundratal kronor.
3 mom. Medlem äger rätt att - även i det fall medlemmen fullgjort ovanstående
insatsskyldighet - låta av styrelsen fastställt insatsavdrag på avräkningslikvid föras till sitt
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insatskonto. Även i sådant fall gäller för överinsatser enligt detta moment samma regler för
återbetalning som för obligatorisk insats.
8 § Insatsbetalning
1 mom. Insats betalas genom
1) dels avdrag från avräkningslikvid enligt styrelsens beslut, dock med högst 2 %.
2) dels överföring enligt styrelsens beslut av hela efterlikviden eller delar därav för försåld
skog och
levererade skogsprodukter.
I detta mom. 1), 2) och 3) angivna avdrag och överföringar får totalt under ett
räkenskapsår inte överstiga 10 % av medlems totala insatsskyldighet. Belopp som tillförts
medlem genom insatsemission tillgodoräknas ej medlem som fullgörande av
insatsskyldighet.
3) dels överföring enligt styrelsens beslut av hela eller delar av insatsränta på inbetalda
medlemsinsatser.
2 mom. Kommuner, pastorat, allmänningar och därmed jämställda samfälligheter betalar
insats efter styrelsens beslut endast genom överföring helt eller delvis av dem tillkommande
efterlikvid.
3 mom. Minimiinsats betalas på sätt och inom tid som styrelsen bestämmer.
9 § Uppsägning till utträde och beslut av föreningen att medlemskapet ska upphöra.
Uppsägning till utträde ska vara skriftlig.
Uppsägning får ske tidigast två år efter inträdet, utom då medlem varaktigt upphört med
skogsproduktion eller med handel med skog och skogsprodukter på sätt som sägs i 12 § 1 mom.
första stycket.
Om medlem inte levererat skogsprodukter till föreningen under dess tio senaste
räkenskapsår kan styrelsen anmoda medlemmen att säga upp sig till utträde samt, om
medlemmen inte inom tre månader följer denna anmodan, besluta att medlemskapet skall
upphöra.
10 § Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna, eller som uppenbarligen skadar föreningen eller i övrigt
motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas.
Utesluten medlem och medlem där föreningen beslutat om medlemskapets upphörande
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enligt 9 § tredje stycket kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma genom
anmälan därom till styrelsen inom tre månader från det meddelandet om uteslutning avsänts
till medlemmen.
11 § Avgång
Medlem får utträda ut föreningen. Utträdet sker vid räkenskapsåret slut (31 december).
Medlem som vill utträda ur föreningen ska anmäla skriftligt till styrelsen före utgången av
november. Vid senare anmälan sker utträdet först vid slutet av nästa räkenskapsår.
12 § Utbetalning av insats
1 mom. Avgången medlem har rätt att få tillbaka inbetalda medlemsinsatser och genom
insatsemission tillgodo- förda medlemsinsatser och beslutad vinstutdelning i enlighet med 4
kap 1 § föreningslagen om avgången inte beror på uteslutning enligt 10 § första stycket i dessa
stadgar.
2 mom. Återbetalning enligt 1 mom. Ska ske med en tredjedel per år med början sex
månader från tidpunkten för avgången. Styrelsen kan besluta om kortare återbetalningstid. I
sådana fall ska Föreningen erhålla räntekompensation enligt de regler som styrelsen
beslutar.
3 mom. Minimiinsats återbetalas ej under den tid medlemskapet består.
4 mom. Om avgången medlem återinträder i föreningen, innan hela medlemsinsatsbeloppet
återbetalats, upphör återbetalningen och det återstående beloppet tillgodoföres medlemmen
såsom insats, oavsett vad som stadgas i 8 § men med beaktande av 7 §.
5 mom. På medlems begäran återbetalas överskjutande insatsbelopp (s k överinsats) enligt
4 kap 3 § föreningslagen.
13 § Förlust av rösträtt m m
Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast rätten att delta i
överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.
FÖRLAGSINSATSER
14 § Förlagsinsatser
1 mom. Styrelsen kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas föreningen.
Sådant kapital får tillskjutas såväl av medlemmar som av andra än medlemmar.
Styrelsen har att besluta:
- vem som skall få tillskjuta förlagsinsats;
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- förlagsinsatsens belopp; samt
- de villkor som, utöver vad som anges nedan, skall iakttagas i varje särskilt fall vid
Tillämpningen av denna paragraf.
2 mom. Varje förlagsinsats medför företrädesrätt till årlig utdelning från det belopp som
enligt den för räkenskapsåret fastställda balansräkningen står till föreningsstämmans
förfogande sedan avdrag skett för vad som åtgår till täckande av eventuell förlust från
föregående år och vad som enligt lag måste föras till reservfonden.
Företrädesrätten gäller framför efterlikvid och återbäring, oavsett om dessa inräknats i
årsvinsten eller ej, samt framför ränta på insatskapitalet och övriga ändamål vartill angivna
medel får användas. Föreningsstämman skall årligen besluta att, i den utsträckning de för
ändamålet tillgängliga medlen enligt föreningslagen räcker till, utdelning skall utgå på
förlagsinsatserna enligt vad som anges i förlagsandels- bevisen. Föreningsstämman får fatta
beslut om betalning av sista årets/återstående utdelning vid inlösen av förlagsinsats.
SKOGSBRUKSOMRÅDE – FÖRENINGSSTÄMMA
15 § Föreningens organ
Föreningens organ är:
1. Årsmöte med skogsbruksområde
2. sbo-råd
3. föreningsstämma
4. styrelse och verkställande direktör
5. revisorer
16 § Skogsbruksområden
Föreningens verksamhetsområde indelas av styrelsen i skogsbruksområden.
Skogsbruksområdet utser ledamöter i sbo-rådet för skogsbruksområdet.
Skogsbruksområdets verksamhet skall stimulera till samverkan mellan enskilda skogsägare
samt stärka och utveckla kontakterna mellan medlemmarna i föreningen.
Skogsbruksområdet är basen för föreningsverksamheten bland medlemmarna. Sbo-rådet ska
mellan skogsbruksområdets stadgemässiga sammankomster aktivt medverka i
föreningsverksamheten.
Sbo-rådet ska vid ordinarie årsmöte avge rapport beträffande det gångna årets verksamhet
samt redovisa verksamhetsplan för innevarande år. Närmare bestämmelser om
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skogsbruksområdet utfärdas av styrelsen.
17 § Årsmöte med skogsbruksområde (sbo)
17.1 Ordinarie årsmöte med skogsbruksområde
Medlemmarna skall genom styrelsens försorg kallas till ordinarie möte med skogsbruksområdet.
Därvid skall följande ärenden förekomma:
Ärenden:
1. val av ordförande,
2. val av sekreterare,
3. fastställande av röstlängd,
4. val av två justerare,
5. fråga om mötet utlysts i behörig ordning,
6. rapport och överläggning angående genomförd och planerad verksamhet i
skogsbruksområdet,
7. fastställande av antalet ledamöter i sbo-rådet,
8. val av ledamöter i sbo-rådet för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits,
9. överläggning angående styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen,
10. ärenden som av sbo-råd, styrelse eller revisorer hänskjutits till årsmötet,
11. inkomna motioner från medlemmarna,
12. val för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits av en fullmäktig till
föreningsstämman om 99 ledamöter. Fullmäktige fördelas per skogsbruksområde genom
att antalet medlemmar i skogsbruksområdet delas med det totala antalet medlemmar i
föreningen multiplicerat med 99. Siffran avrundas nedåt till närmaste heltal. Blir denna
siffra noll tilldelas skogsbruksområdet en (1) fullmäktige. Övriga fullmäktige tilldelas de
som ligger närmast att erhålla ytterligare en fullmäktige. För de fullmäktige väljs lika
många suppleanter att i den turordning som mötet med skogsbruksområdet bestämmer
ersätta fullmäktige,
13. val för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits av ledamöter i valberedningen för
skogsbruksområdet,
14. övriga ärenden som mötet beslutar upptaga.
17.2 Extra årsmöte med skogsbruksområde.
Medlemmarna skall genom styrelsens försorg kallas till extra årsmöte med skogsbruksområde:
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1. för ärenden i vilka styrelsen finner att uttalande från årsmötet bör inhämtas,
2. då extra årsmöte med skogsbruksområde skriftligen med angivande av ändamålet hos
styrelsen påfordrats av minst en tiondel av skogsbruksområdets röstberättigade medlemmar.
17.3 Tidpunkt
Ordinarie årsmöte med skogsbruksområde skall hållas senast under april månad varje år.
17.4 Medlems demokratiska rättigheter
Vid skogsbruksområdes ordinarie årsmöte eller extra årsmöte är varje medlem inom
skogsbruksområdet röstberättigad och har en röst. Medlem har rätt att vid årsmöte med det
skogsbruksområde vederbörande tillhör få ärende/motion behandlad. Medlem som önskar få
ärende behandlat skall skriftligen anmäla detta till sbo-rådet senast en vecka innan årsmöte
med skogsbruksområdet. Motionen ska behandlas på årsmötet. Om motionen tillstyrks ska
den med årsmötets synpunkter sändas till föreningens styrelse senast på datum som
fastställs av styrelsen för behandling på föreningsstämman. En medlem som fått sin motion
avstyrkt på årsmöte kan alltid på eget initiativ, senast på datum som styrelsen bestämmer,
sända motionen till föreningens styrelse för behandling på föreningsstämman. Medlem som
inte är bosatt inom det skogsbruksområde där dennes fastighet är belägen har rätt att istället
utöva sina demokratiska rättigheter inom annat skogsbruksområde. Detta gäller dock ej
rösträtt. Röstberättigad får vid skogsbruksområdets möte genom skriftlig fullmakt låta sig
företrädas av myndig person. Ingen får på grund av fullmakt företräda mer än en medlem.
17.5 Fullmäktig
Till fullmäktig kan endast utses röstberättigad medlem eller den som, fastän denne inte är
medlem, enligt 21 § 1 mom. andra stycket ändå kan vara ledamot av föreningens styrelse.
17.6 Kallelse
Kallelse till årsmöte med skogsbruksområde sker efter styrelsens beslut antingen genom
annons i minst en av de inom föreningens verksamhetsområde allmänt spridda
nyhetstidningarna eller i medlemstidningen eller genom skriftliga meddelanden.
Kallelseåtgärden skall vara vidtagen senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före
extra årsmöte.
17.7 Övrigt
Närmare bestämmelser om årsmöte med skogsbruksområde kan utfärdas av styrelsen.
18 § Föreningsstämma
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Föreningsstämman utgörs av de vid ordinarie mötena med skogsbruksområdena utsedda
fullmäktige, som helt utövar föreningsstämmans befogenheter. Ordinarie föreningsstämma hålls
inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Extra föreningsstämma hålls, då styrelsen
finner sådan erforderlig eller då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av revisor eller av
minst en tiondel av samtliga röstberättigade fullmäktige. Stämman ska hållas på ort inom
föreningens geografiska verksamhetsområde i Sverige som styrelsen bestämmer.
Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för ordföranden av den,
som styrelsen utsett. Varje fullmäktig, som inte förlorat sin rösträtt enligt 13 §, har en röst.
Styrelsens ledamöter, verkställande direktören och revisorerna har rätt att delta i
föreningsstämmans överläggningar och framställa förslag. Personer som styrelsen bjudit in
har rätt att närvara vid stämman. Stämman äger i övrigt besluta om närvaro- och
yttranderätt. Föreningsstämma är beslutför då mer än hälften av hela antalet fullmäktige är
närvarande.
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen till fullmäktige. Kallelseåtgärden skall vara
vidtagen tidigast sex veckor före stämma och senast två veckor före ordinarie och extra
stämma. Styrelsen ska samtidigt underrätta revisorerna om stämman.
19 § Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma skall förekomma:
1. val av ordförande och vice ordförande för stämman,
2. anmälan av protokollförare,
3. fastställande av röstlängd,
4. val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll,
5. fråga om stämman utlysts i behörig ordning,
6. fastställande av dagordning,
7. styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret,
8. revisorernas berättelse, samt i förekommande fall även koncernrevisionsberättelse,
9. beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall
även koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
10. beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
11. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
12. bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar skall väljas till olika
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uppdrag inom föreningen,
13. fastställelse av antal samt val av styrelseledamöter jämte suppleanter och styrelseordförande,
14. fastställelse av antal samt val av revisorer jämte suppleanter,
15. val av valberedning samt ordförande och vice ordförande i valberedningen för tiden intill dess
nästa ordinarie föreningsstämma
hållits,
16. val av ombud och suppleanter vid stämmor i organisationer, till vilka föreningen är
ansluten,
17. ärenden som av styrelsen, möte med skogsbruksområde eller medlem jämlikt 17 §
hänskjutits till stämma,
18. övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.
20 § Valberedning
Föreningsstämmans val och beslut enligt § 19 punkterna 1, 4, 12, 13 och 14 skall beredas av en
valberedning bestående av 6-17 personer. Mandatperioden är två år varvid halva
valberedningen väljs vid varje tillfälle.
STYRELSE, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH REVISORER
21 § Styrelse och verkställande direktör
1 mom. Styrelsen består av lägst 7 och högst 12 ledamöter, som väljs på föreningsstämman.
På föreningsstämman kan vidare väljas högst 3 suppleanter för de på stämman valda
styrelseledamöterna.
Till ledamot eller suppleant kan väljas röstberättigad medlem, person som avses i 6 kap 4 §
föreningslagen, röstberättigad medlems maka/make, sambo, son och dotter, firmatecknare
för sådan medlem samt person som är i ansvarsställning anställd hos sådan medlem. Till
ledamot av styrelsen eller suppleant kan även väljas annan person som inte tillhör de i
föregående stycke nämnda kategorierna, dock högst sju ledamöter och högst två suppleanter.
Styrelseledamot och suppleant utses för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits
under andra räkenskapsåret efter valet; dock skall mandattiden bestämmas så att halva
antalet styrelseledamöter och suppleanter avgår varje år.
2 mom. Styrelsen är beslutför när antalet av stämma valda närvarande styrelseledamöter
överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.
3 mom. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
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4 mom. Styrelsen skall utse en verkställande direktör för föreningen.
5 mom. Styrelsen äger att inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga de
förvaltningsuppgifter styrelsen bestämmer.
22 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av de personer som styrelsen utser.
23 § Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
24 § Tid för årsredovisning
Styrelsen skall senast 15 mars lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.
25 § Revisorer
På ordinarie föreningsstämma skall väljas två eller tre revisorer jämte lika många
suppleanter. En av revisorerna och dennes suppleant skall vara auktoriserade revisorer och
väljas för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under räkenskapsåret efter valet.
Övriga en till två revisorer och deras suppleanter utses för tiden till dess ordinarie
föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet; dock skall om två icke
auktoriserade revisorer väljs, mandattiden bestämmas så att en icke auktoriserad revisor och
dennes suppleant avgår varje år. Revisorerna skall lämna sin revisionsberättelse senast den 1
april.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
26 § Meddelanden
Andra meddelanden i föreningsrättsliga angelägenheter än kallelse till föreningsstämma skall
delges medlemmar och fullmäktige genom annons i medlemstidningen eller skriftligen.
27 § Vinstfördelningsgrunder och insatsemission
1 mom. Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, med de begränsningar som
framgår av 9 kap 3 § föreningslagen, av föreningsstämman disponeras enligt följande.
1. utdelning på förekommande förlagsinsatser enligt 14 § dessa stadgar. Vad därefter återstår skall
2. fonderas och/eller
3. föras i ny räkning och/eller
4. fördelas mellan medlemmarna och/eller
5. användas för i 9 kap 5 § föreningslagen angivet ändamål.
Fördelningen mellan medlemmarna enligt p 4 skall beräknas på grundval av värdet av den
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skog och de skogsprodukter som medlemmarna sålt respektive levererat till föreningen under
det senast avslutade räkenskapsåret och/eller ske som insatsränta på inbetalda och/eller
genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser.
2 mom. Beslut om insatsemission enligt 10 kap. 2 a § föreningslagen fattas av ordinarie
föreningsstämma efter förslag av styrelsen. Enbart utdelningsbart fritt eget kapital får
överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission. Till grund för fördelningen av
insatsemissionens belopp mellan medlemmarna skall ligga värdet av den skog eller de
skogsprodukter som medlemmarna levererat för de år styrelsen föreslår och/eller
medlemmarnas inbetalda och/eller genom insatsemission tillförda kapital. Fördelningen
mellan insatser och leveranser föreslås av styrelsen.
3 mom. Föreningsstämman får inte besluta om vinstutdelning eller överföring till
medlemsinsatserna genom insatsemission av större belopp än styrelsen föreslagit eller
godkänt.
28 § Behållna tillgångar vid upplösning
Vid föreningens upplösning skall - där ej annat följer av föreningslagen - dess behållna
tillgångar delas mellan medlemmarna. Därvid skall medlemmarna först utfå inbetalda
medlemsinsatser inklusive genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser.
Återstoden skall delas mellan dem i förhållande till deras inbetalda och genom
insatsemission tillgodo- förda medlemsinsatser.
29 § Prissättning
Grunderna för prissättningen, inklusive gottgörelse för de produkter, som levereras till eller
säljs av föreningen samt för de tjänster som lämnas av föreningen, bestäms av styrelsen.
30 § Pantsättning
Medlems inbetalda medlemsinsatser och genom insatsemission tillgodoförda
medlemsinsatser utgör ständig pant för all föreningens fordran mot medlemmen. Föreningen
har rätt att, om medlemmen inte betalar sin skuld behålla motsvarande belopp av insatserna då
medlemmen avgår eller på annan lag- eller stadge- enlig grund erhåller rätt att få ut insats.
31 § Hänvisning till föreningslagen
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.
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Bilaga C

Gemensamt Protokoll från valberedningarna i Norra Skogsägarna och Skogsägarna Norrskog.
I valberedningarna har följande personer ingått.
Norra Skogsägarna: Svarte Swartling Ordf, Gunnar Liljebäck, Lars-Ivar Pettersson, Göran
Lööv, Deseree Olofsson, Anders Jonsson, Roland Sjögren, Nils-Gunnar Bylund, Hans
Åkermark.
Skogsägarna Norrskog: Stig Wiklund Ordf, Monica Jacobsson V. Ordf, Carl Norén Sekr,
Per-Olof Hedström, Jan Bylund, Eva Jonsson, Lars-Gunnar Nilsson, Anita Osterling.
Valberedningarna har haft två stycken gemensamma protokollförda möten.
Förslag inför extra stämmor 7/2 2020 i Örnsköldsvik med anledning av föreslagen fusion
mellan föreningarna.
1. Att leda stämmoförhandling på Norrskogs extra stämma.
Ordförande
Thomas Bodén, Kramfors
Vice ordförande Anders Källström, Örnsköldsvik
2. Att leda stämmoförhandlingarna på Norras extra stämma.
Ordförande
Anders Källström, Örnsköldsvik
Vice ordförande Thomas Bodén, Kramfors
3. Uppdras åt Valb.Ordförandena att nominera 2 justerare samt 4 rösträknare.
4. Föreslås 12 styrelseledamöter i vardera Norrskogs och Norras styrelser. 6
ledamöter från vardera förening. Att som ledamöter ingå i Norrskogs styrelse
tillika Norras styrelse från extra stämman fram till fusionsdagen och därefter i
den fusionerade föreningen fram till ordinarie årsstämma 2020.
Torgny Hardselius, Piteå
Maria Broman, Skellefteå
Oskar Sjölund, Malå
Lars-Erik Aaro, Luleå
Maria Sandström, Piteå
Karin Sandberg, Skellefteå
Stig Högberg, Timrå
Charlotta Kristow, Ånge
Anders Johnsson, Sundsvall
Bengt Berglund, Härnösand
Hilda Runsten, Stockholm
Marie Simonsson, Strömsund
För ovannämnda period föreslår vi som:
Styrelsens ordförande, Torgny Hardselius.
Styrelsens vice ordförande, Stig Högberg.
Lycksele 29 oktober 2019
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Stig Wiklund
Ordförande VB Norrskog

Svarte Swartling
Ordförande VB Norra

Eva Jonsson
Justerare

Deserée Olofsson
Justerare

Bilaga D

Nomineringskommitténs förslag till valberedning
angående valberedningarna i Norrskog och Norra Skogsägarna vid
extrastämmor den 7 februari 2019 med anledning av fusion.

Vi föreslår att Norrskogs valberedning till och med fusionsdagen utökas med:
Gunnar Liljebäck, Överkalix
Lars-Ivar Petterson, Roknäs
Göran Lööv, Skellefteå
Deserée Olovsson, Lövånger
Svarte Swartling, Umeå
Roland Sjögren, Lycksele
Nils-Gunnar Bylund Bjästa
Anders Jonsson, Nordmaling
Hans Åkermark, Bollstabruk

Vi föreslår att Norras valberedning till och med nästa ordinarie stämma utökas
med:
Carl Norén, Varpsjö
Jan Bylund, Häggdånger
Stig Wiklund, Sundsvall
Monica Jakobsson, Östersund
Eva Jonsson, Öhn Östersund
Anita Osterling, Bräcke
Lars-Gunnar Nilsson, Åre
Per-Olof Hedström, Helgum
Stig Wiklund föreslås som ordförande i valberedningen och Svarte Swartling som
vice ordförande i valberedningen.

Norrskogs Nomineringskommitté

Förtroendevalda Norras Medlemsråd

Erik Öhlén

Robert Andersson Storuman

Gunnel Hennebo

Helen Eriksson Umeå

47

Fullmäktige Norra Skogsägarnas extra föreningsstämma den 7 feb 2020 i Skellefteå
Anundsjö
Anundsjö
Anundsjö
Anundsjö
Anundsjö
Anundsjö
Anundsjö
Anundsjö

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

536628
304751
041556
044814
003530
248673
292451
245801

Sven Sandström
Åsa Svensson
Rolf Edholm
Tommy Olsson
Roland Zakrisson
Lars-Erik Norlander
Christer Sjöberg
Bosse Forsberg

Norrflärke 158
Sjönäsvägen 3
Norrflärke 157
Seltjärn 231
Kubbe 125
Norrflärke 122
Storborgarn 141
Norrmesunda 250

895 93
895 30
895 93
895 93
895 93
895 93
895 93
895 91

BREDBYN
BREDBYN
BREDBYN
BREDBYN
BREDBYN
BREDBYN
BREDBYN
BREDBYN

Bjurholm-Fredrika-Åsele
Bjurholm-Fredrika-Åsele
Bjurholm-Fredrika-Åsele
Bjurholm-Fredrika-Åsele
Bjurholm-Fredrika-Åsele
Bjurholm-Fredrika-Åsele
Bjurholm-Fredrika-Åsele
Bjurholm-Fredrika-Åsele

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

249920
109444
053767
253480
005843
262048
577650
053694

Carin Eriksson
Per-Arne Åström
Magnus Strömberg
Carina Nygren Svensson
Tommy Israelsson
Max Lundahl
Ingrid Nygren
Kjell Nilsson

Karlsbäck 508
Agnäs 77
Baksjöliden 315
Nylunda 11
Agnäs 152
Centralgatan 27 lgh 1001
Mellantjärn 20
Vattuverksvägen 20

916 92
916 92
919 93
916 92
916 91
919 31
916 93
919 93

BJURHOLM
BJURHOLM
FREDRIKA
BJURHOLM
BJURHOLM
ÅSELE
BJURHOLM
FREDRIKA

Bygdeå-Nysätra
Bygdeå-Nysätra
Bygdeå-Nysätra
Bygdeå-Nysätra
Bygdeå-Nysätra
Bygdeå-Nysätra
Bygdeå-Nysätra
Bygdeå-Nysätra

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

296406
169897
346888
542881
136549
374970
303968
103942

Martin Lundgren
Harry Bäckström
Anders Jonört
Annika Vestin
Kjell Lindgren
Magnus Ivarsson
Ann-Kristin Löfvenius
Curt Nilsson

Y Ultervattnet 51
Skolgatan 11
Flarkbäcken 150
Brednoret 30
Åkullsjön 107
Bäck 65
Rotbergsvägen 13
Flarkvägen 35

915 91
915 34
915 96
915 97
915 92
915 98
915 32
915 34

ROBERTSFORS
ÅNÄSET
FLARKEN
BYGDEÅ
ROBERTSFORS
BYGDEÅ
ROBERTSFORS
ÅNÄSET

Gällivare-Pajala
Gällivare-Pajala
Gällivare-Pajala
Gällivare-Pajala
Gällivare-Pajala
Gällivare-Pajala
Gällivare-Pajala
Gällivare-Pajala

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

098760
501832
243175
246727
253162
560227

Kjell-Åke Andersson
Leif Fredriksson
Rolf Hjärtberg
Lars-Olof Svanlöv
Heikki Vuorinen
Hans Fängvall
Vakant
Vakant

Apelqvistvägen 40
Kurkkio 15
Erikas Väg 38
Box 94
Regnstigen 17
Parakka 4948

982 35
980 62
984 94
980 65
983 34
980 10

GÄLLIVARE
JUNOSUANDO
LOVIKKA
KAINULASJÄRVI
MALMBERGET
VITTANGI

Haparanda
Haparanda

Ordinarie
Ersättare

213640
239720

Einar Granström
Bror Frankki

Kukkola 327
Karhuvaara 230

953 91
953 93

HAPARANDA
KARUNGI

Jörn-Arvidsjaur-Arjeplog
Jörn-Arvidsjaur-Arjeplog
Jörn-Arvidsjaur-Arjeplog
Jörn-Arvidsjaur-Arjeplog

Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare

304867
357197
328812
225002

Anders Henriksson
Jonas Westermark
Kerstin Brännström
Åke Karlsson

Granträskmarksvägen 2C
Villagatan 19
Lund 178
Granbergsträsk 42

946 40
936 51
931 97
930 55

SVENSBYN
JÖRN
SKELLEFTEÅ
JÖRN

Kalix
Kalix
Kalix
Kalix
Kalix
Kalix

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare
Ersättare

117110
118664
507318
282146
156779
254290

Ulf Bjur
Helene Andersson
Arne Björkman
Stig Häggström
Thomas Lindbäck
Rune Isaksson

Rudagatan 56
Box 178
Uttervägen 14
Lilla Lappträsk 52
Storsien 378
Övre vägen 11

931 53
952 22
961 68
952 93
952 93
952 04

SKELLEFTEÅ
KALIX
BODEN
KALIX
KALIX
PÅLÄNG

Luleå älvdal
Luleå älvdal
Luleå älvdal
Luleå älvdal
Luleå älvdal
Luleå älvdal
Luleå älvdal
Luleå älvdal
Luleå älvdal
Luleå älvdal
Luleå älvdal
Luleå älvdal

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

101362
191736
105929
356409
616699
160245
214159
127744
234001
180726
520365
046817

Lennart Bergquist
Elisabeth Sandberg
Fredrik Eriksson
Lar Persson
Magnus Wemmenhag
Jan Erling Vikström
Arne Eliasson
Niclas Clausén
Lennart Bergman
Leif Thurfjell
Erja Tallus
Karl-Johan Stenman

Smaragdvägen 43
Barrgatan 4 lgh 1202
Sävastnäs 111
Yrkesgatan 55 B
Brogatan 2B lgh 1102
Alviksvägen 321
Klubbvägen 341
Smedsbyvägen 844
Östra Brunnsgatan 45
Långnäsvägen 49
Kyrkgatan 16
Vaikijaur 616

961 46
973 31
961 93
974 34
974 32
975 93
975 92
975 98
972 51
975 93
961 34
962 99

BODEN
LULEÅ
BODEN
LULEÅ
LULEÅ
LULEÅ
LULEÅ
LULEÅ
LULEÅ
LULEÅ
BODEN
JOKKMOKK

Lycksele
Lycksele
Lycksele
Lycksele
Lycksele
Lycksele
Lycksele
Lycksele

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

137863
349127
206873
146234
061875
137464
351636
513989

Rolf Nilsson
Petra Svedin
Stellan Renman
Erik Högman
Bengt Sandberg
Per Thiger
Karin Söder
Inga Lill Andersson

Älgträsk 31
Umgransele 37
Norrvägen 128
Tannfors 114
Spiralvägen 12
Bäverträsk 30
Barrvägen 17
Norrbyberg 66

921 93
921 91
920 42
921 92
903 60
921 93
921 46
921 95

LYCKSELE
LYCKSELE
VINDELGRANSELE
LYCKSELE
UMEÅ
LYCKSELE
LYCKSELE
BLÅVIKSJÖN

Lövånger
Lövånger
Lövånger
Lövånger
Lövånger
Lövånger

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare
Ersättare

236551
551341
137375
020427
183954
150029

Johan Frisk
Cecilia Åstrand
Martin Grenholm
Kurt Pettersson
Ingemar Johansson
Leif Fredriksson

Selet 216
Backen 157
Missjön 106
Noret 41
Tallvägen 41
Hissjön 122

930 10
932 93
930 10
930 10
932 32
932 93

LÖVÅNGER
LÖVÅNGER
LÖVÅNGER
LÖVÅNGER
SKELLEFTEHAMN
LÖVÅNGER

Nordmaling
Nordmaling
Nordmaling

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie

033073
200255
053562

Jeanette Åberg
Ingvar Hörnvall
Kjell-Ivar Hellman

Vibo 11
Refta 676
Nordsjö 354

914 95
914 97
914 93

GRÄSMYR
HÖRNSJÖ
NORRFORS
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Nordmaling
Nordmaling
Nordmaling
Nordmaling
Nordmaling
Nordmaling
Nordmaling

Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

009776
087637
128589
149926
575801
051063
196169

Tomas Larsson
Urban Norén
Bo Sundqvist
Mats-Ola Sahlström
Ove Pernestam
Christer Bäckman
Monica Lundström

Kullavägen 155
Mullsjö 63
Öre 224
Nordsjö 20
Sunnansjö 73
Fällan 19
Hummelholm 484

903 62
914 90
914 96
914 93
914 91
914 95
914 90

UMEÅ
NORDMALING
HÅKNÄS
NORRFORS
NORDMALING
GRÄSMYR
NORDMALING

Norsjö-Malå
Norsjö-Malå
Norsjö-Malå
Norsjö-Malå
Norsjö-Malå
Norsjö-Malå

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare
Ersättare

185841
205230
543330
331988
589861
054992

Anund Hedlund
Staffan Larsson
Ludvig Lindmark
Tobias Renström
Marjet Gustafsson
Gun Larsson

Rislidenvägen 49
Bjursele 85
Svedjan 22
Svedjan 14
Rentjärnvägen 3
Berget 20

935 91
935 91
939 95
939 95
939 91
935 91

NORSJÖ
NORSJÖ
MALÅ
MALÅ
RENTJÄRN
NORSJÖ

Piteå-Älvsbyn
Piteå-Älvsbyn
Piteå-Älvsbyn
Piteå-Älvsbyn
Piteå-Älvsbyn
Piteå-Älvsbyn
Piteå-Älvsbyn
Piteå-Älvsbyn
Piteå-Älvsbyn
Piteå-Älvsbyn

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

009911
105171
326356
542652
264016
236969
099953
542385
264512

Bo Andersson
Berit Hardselius
Anders Öquist
Anna Karlsson
Tomas Viklund
Gunilla Ögren
Krister Grahn
Johan Johansson
Sören Ögren
Stefan Hardselius

Persöbyvägen 194
Nybyn 23
Gamla Sjulnäsvägen 9
Bredsel 82
Kämpevägen 144
Lillkorsträsk 301
Nedre Tväråselet 21
Tväråselet 13
Lillkorsträsk 301
Nybyn 23

946 91
942 92
946 31
942 95
944 93
942 92
942 92
942 92
942 92
942 92

ROKNÄS
ÄLVSBYN
ROKNÄS
VIDSEL
HEMMINGSMARK
ÄLVSBYN
ÄLVSBYN
ÄLVSBYN
ÄLVSBYN
ÄLVSBYN

Råneå
Råneå

Ordinarie
Ersättare

238457
133388

Tor Johansson
Göran Lövgren

Långrtjärn 618
Råne Fällträsk 409

955 96
955 95

VITÅ
NIEMISEL

Skellefteå norra
Skellefteå norra
Skellefteå norra
Skellefteå norra
Skellefteå norra
Skellefteå norra
Skellefteå norra
Skellefteå norra
Skellefteå norra
Skellefteå norra
Skellefteå norra
Skellefteå norra

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

257591
508381
247189
290815
051764
034304
295825
236683
158615
163341

Annelie Sandberg Jacobsson
Zakarias Grönlund
Lars Olof Lundmark
Rikard Stenberg
Roger Lindkvist
Nils-Erik Hedblad
Kurt Edvardsson
Östen Bjurman
Anders Stenberg
Mikael Forslund
Vakant
Vakant

Mellangatan 32
Södra Ersmark 501
Lundgärdsvägen 29
Bjurström 5
Regnstigen 11
Bodgatan 20
Nyholm 15
Bjurån 30
Brännfors 17
Häbbersfors 7

9630 47
934 41
931 42
936 91
931 51
931 53
936 91
936 91
936 91
934 94

BYSKE
ERSMARK
SKELLEFTEÅ
BOLIDEN
SKELLEFTEÅ
SKELLEFTEÅ
BOLIDEN
BOLIDEN
BOLIDEN
KÅGE

Skellefteå södra - Burträsk
Skellefteå södra - Burträsk
Skellefteå södra - Burträsk
Skellefteå södra - Burträsk
Skellefteå södra - Burträsk
Skellefteå södra - Burträsk
Skellefteå södra - Burträsk
Skellefteå södra - Burträsk
Skellefteå södra - Burträsk
Skellefteå södra - Burträsk
Skellefteå södra - Burträsk
Skellefteå södra - Burträsk

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

341002
141577
150207
621501
190004
386677
119776
164771
123366
553271

Kerstin Stenberg
Olov Lundgren
Jarl Stenberg
Susann Lindmark
Börje Gren
Gunilla Markusson
Conny Sandström
Christer Hedlund
Anders Eriksson
Viviann Möller
Vakant
Vakant

Djupliden 10
Högliden 56
Bjurfors 57
Nyåker 18
Långviken 61
Klutmark 14
Bursiljum 14
Gummark 101
Gummarksnoret 25
Repslagargränd 3 lgh 1302

931 96
937 96
931 96
937 94
931 92
931 97
937 93
931 95
931 95
931 32

SKELLEFTEÅ
SKELLEFTEÅ
SKELLEFTEÅ
BURTRÄSK
SKELLEFTEÅ
SKELLEFTEÅ
BURTRÄSK
SKELLEFTEÅ
SKELLEFTEÅ
SKELLEFTEÅ

Sorsele
Sorsele

Ordinarie
Ersättare

201782
087785

Mikael Nilsson
Lennart Sjöberg

Tväråträsk 169
Nedre Saxnäs 139

924 92
924 92

BLATTNICKSELE
BLATTNICKSELE

Storuman
Storuman
Storuman
Storuman
Storuman
Storuman

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare
Ersättare

124702
344141
219134
155500
326828
332909

Robert Andersson
Kjell Åke Åström
Anders Johansson
Niklas Larsson
Torkel Stångberg
Sofia Lindberg

Skolvägen 2
Brattåker 322
Åskilje 218
Backnäsvägen 25
Box 142
Kungavägen 10

920 51
923 98
920 51
920 51
920 64
923 31

GUNNARN
STORUMAN
GUNNARN
GUNNARN
TÄRNABY
STORUMAN

Tärna Stensele Allmän.

Ordinarie

Ulrik Dahlgren

Strandvägen 7

923 32

STORUMAN

Umeå norra-Sävar
Umeå norra-Sävar
Umeå norra-Sävar
Umeå norra-Sävar
Umeå norra-Sävar
Umeå norra-Sävar
Umeå norra-Sävar
Umeå norra-Sävar
Umeå norra-Sävar
Umeå norra-Sävar

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

162418
197092
343633
610062
343013
133051
562297
155381
184632
593621

Staffan Andersson
Berth Ågren
Lisbeth Ärlestig
Ulla Gustafsson
Gottne Lindgren
Lennart Lindgren
Lena Sjöblom
Anne-Maj Gustavsson
Kent Sandström
Ulrika Israelsson

Sommarvägen 12
Rådmansvägen 36
Hedlundavägen 3E, lgh 1202
Tomterna 15
Strandvägen 6
Innertavle 33
Signilsbäck 8
Yttertavle 103
Grässjöbäcksvägen 8
Tavelsjövägen 19

906 37
922 77
903 21
918 31
922 63
905 96
922 66
905 96
906 37
922 66

UMEÅ
BOTSMARK
UMEÅ
SÄVAR
TAVELSJÖ
UMEÅ
TAVELSJÖ
UMEÅ
UMEÅ
TAVELSJÖ

Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina

Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare

517070
542873
522201
501123

Rune Hällqvist
Fredrik Skytt
Gunilla Johansson
Anna Enebjörk

Björkvägen 20 lgh 1001
Nästansjö 56
Storvägen 142
Savannäs 15

112 32
912 92
917 93
912 91

VILHELMINA
VILHELMINA
LAJKSJÖBERG
VILHELMINA

Vindeln

Ordinarie

080659

Jan Olof Lindberg

Överrödå 104

922 92

VINDELN
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Vindeln
Vindeln
Vindeln
Vindeln
Vindeln
Vindeln
Vindeln
Vindeln
Vindeln

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

017329
149349

Lena Stina Forssell
Staffan Sandström
Selma Holmlund
Staffan Ögren
Pär Holmström
Rune Johansson
Jan Holmlund
Vakant
Vakant

Tegsnäset 15
Manjaur 205
Heden 33
Rödålund 61
Öbackavägen 12 C
Sunnansjönäs 50
Heden 36

922 95
922 75
922 94
922 92
903 33
922 92
922 94

GRANÖ
ÅMSELE
TVÄRÅLUND
VINDELN
UMEÅ
VINDELN
TVÄRÅLUND

Vännäs-Umeå södra
Vännäs-Umeå södra
Vännäs-Umeå södra
Vännäs-Umeå södra
Vännäs-Umeå södra
Vännäs-Umeå södra
Vännäs-Umeå södra
Vännäs-Umeå södra
Vännäs-Umeå södra
Vännäs-Umeå södra
Vännäs-Umeå södra
Vännäs-Umeå södra

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

179418
314099
353213
367605
064068
054615
096113
038466
228419
208124

Anders Nilsson
Maria Persson
Jesper Ullström
Sara Wikman
Åke Sandström
Sven Erik Forsgren
Inger Edlund
Gösta Fronzén
Göran Edholm
Staffan Sandström
Vakant
Vakant

Selet 7
Sörmjöle 267
Sörmjöle 276
Björnlandsbäck 12 A
Pengsjö 71
Sörmjöle 266
Hössjö 435
Vegagatan 30
Önskanäs 2
Stugunäs 41

911 92
905 83
905 83
911 94
911 94
905 83
905 86
911 31
911 91
905 83

VÄNNÄS
UMEÅ
UMEÅ
VÄNNÄS
VÄNNÄS
UMEÅ
UMEÅ
VÄNNÄS
VÄNNÄS
UMEÅ

Ångermanälven
Ångermanälven
Ångermanälven
Ångermanälven
Ångermanälven
Ångermanälven

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare
Ersättare

374679
356697
617229

Hans Åkermark
Lars Sahlén
Victoria Strindlund
Vakant
Vakant
Vakant

Ållsta 228
Tjällsgård 343
Ängsvägen 31 B

873 92
881 93
881 32

BOLLSTABRUK
SOLLEFTEÅ
SOLLEFTEÅ

Örnsköldsvik Norra
Örnsköldsvik Norra
Örnsköldsvik Norra
Örnsköldsvik Norra
Örnsköldsvik Norra
Örnsköldsvik Norra
Örnsköldsvik Norra
Örnsköldsvik Norra
Örnsköldsvik Norra
Örnsköldsvik Norra
Örnsköldsvik Norra
Örnsköldsvik Norra

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

560545
052345
553093
253685
001775
590959
096296
508047
575453
365173
328197
503428

Lena Lindgren
Henrik Hägglund
Ulrika Wallin
Kjell-Erik Edlund
Eilert Eriksson
Carina Hedman
Johan Hörnqvist
Patrik Johansson
Lillian Sundström
Fredrik Rosenblom
Andreas Lundvall
Jan Sjöberg

Torsbacken 186
Svedje 115
Bodum 130
Västerlandsjö 185
Ovansjö 132
Norrgissjö 118
Hemling 413
Kasa 178
Dombäcksmark 160
Idbyn 226
Hundsjö 130
Rullnäs 109

890 50
896 93
891 78
891 95
891 95
896 93
890 51
896 91
896 91
891 96
896 93
896 93

BJÖRNA
GIDEÅ
BONÄSSUND
ARNÄSVALL
ARNÄSVALL
GIDEÅ
LÅNGVIKSMON
HUSUM
HUSUM
ARNÄSVALL
GIDEÅ
GIDEÅ

Örnsköldsvik Södra
Örnsköldsvik Södra
Örnsköldsvik Södra
Örnsköldsvik Södra
Örnsköldsvik Södra
Örnsköldsvik Södra

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare
Ersättare

560715
248355
320048
299375
259470
258733

Morgan Fränckel
John Hallin
Mats Andersson
Eilert Edin
Roland Andersson
Nils Gunnar Bylund

Banjovägen 11
Östertjäl 516
Hanabäck 209
Myre 503
Östansjö 130
Sörgård 120

893 31
893 96
891 92
893 96
895 95
893 92

BJÄSTA
SIDENSJÖ
ÖRNSKÖLDSVIK
SIDENSJÖ
MELLANSEL
BJÄSTA

Överkalix
Överkalix

Ordinarie
Ersättare

170596
086185

Anita Backvid
Bo Erik Karlsson

Regnstigen 17
Grelsbyvägen 75

931 51
956 31

Skellefteå
ÖVERKALIX

Övertorneå
Övertorneå
Övertorneå
Övertorneå

Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare

263885
274860
353299
102636

Ove Bucht
Göran Taavoniku
Bengt Toolanen
Henrik Wahlberg

Riksdalerv. 5
Stora vägen 102
Öströmsvägen 11
Soukolojärvi 34

974 51
957 23
975 95
957 92

LULEÅ
JUOKSENGI
LULEÅ
ÖVERTORNEÅ
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169617
136603
108731
123501

Karta stämmolokal
Nya Parken (fd Folkets Park), Folkparksgatan 3, Örnsköldsvik
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Bussar till extra stämman den 7 februari 2020
För ombud från uppräknade områden och andra som bor lämpligt till ordnas bussresor till extra
stämman från Kalix och Lycksele den 7 feb 2020. Samåk gärna till uppsamlingsplatserna och kom i tid
enligt anvisade scheman nedan. Du som inte kan åka med någon av bussarna kan kontakta din
inspektor för att organisera samåkning. Bussarna kör er hem i omvänd ordning efter stämman.
Bussvärden kan kontaktas för eventuella frågor under dagen. Ingen anmälan behövs för att åka buss.

Kalix – Örnsköldsvik (bussvärd: Kjell-Åke Andersson, 070 557 52 94)
Enbergs Åkeri AB, Tel: 0923-241 03
6:00 Kalix, Avresa från Kalix busstation
ca. 6:20 Töre, Bensinstation OKQ8 (fd Shell)
ca. 6:35 Råneå, E4, Smedsbyvägen
ca. 7:00 Luleå/Antnäs, Busshållplats Antnäs vid E4
ca. 7:25 Piteå, Föreningens kontor Batterigatan 1A
ca. 8:25 – 9:10 Skellefteå, OKQ8 Solbacken, Nöppelbergsvägen (förarens 45 min rast, påstigning
möjlig)
ca. 9:10 Skellefteå, Busshållplats vid E4 i stan
ca. 10:35 Sävar, Busshållplats E4 norra infarten
ca. 10:45 Umeå, Hållplats för södergående bussar vid Tegsbron, nära Skogens hus.
ca. 12:10 Ankomst Nya Parken, Örnsköldsvik

Lycksele – Örnsköldsvik (bussvärd: Eric Högman, 070 534 2968)
Arctic Bus, Tel: 020 301 301, 070 314 50 52 (Jour)
8:45 Lycksele, resecentrum
ca. 10:00 Bjurholm, busstation
ca. 10:40 Nordmaling, resecentrum
ca. 11:45 Ankomst Nya Parken, Örnsköldsvik

Övernattning i Kalix dagen före och efter extra stämman
För ombud från skogsbruksområden Gällivare-Pajala och Övertorneå är hotellrum bokat en
övernattning mellan den 6/2 - 7/2 och 7/2 – 8/2 på hotell Gamla Staden, Köpmannagatan 4, Kalix.
Ombuden ansluter sedan till bussen från Kalix på morgonen den 7/2. Är någon av er inte intresserade
av övernattningen kontaktar ni medlemsavdelningen för att avboka detta.
Har du frågor kring bussresa, hotellrum eller vill anmäla några speciella matpreferenser inför
stämman kan du kontakta medlemsavdelningen, medlemsavdelningen@norra.se, 090-15 67 00.
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Mina anteckningar:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Mina anteckningar:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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R ä k n i n g – Extra föreningsstämma 2020
Till NORRA SKOGSÄGARNA, ek.för.
V.g. texta!
Namn:
Adress:
Personnummer:

Checkkonto/bankkonto:
Jag tillhör skogsbruksområdet i
Ombudsersättning vid extra föreningsstämma den 7 feb 2020.
Dagarvode/dag kr 2 500:Reseersättning, bil
Parkeringsavgift

kr
km

kr
kr

Kronor
========================

Om bil används utgår ersättning med 1:85 kr/km.
Räkningen skrivs ut och överlämnas omedelbart efter stämman.
Betalningen sätts in på ditt bankkonto.
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