Stadgar för Äkta vara Sverige ideell förening
2018-05-08
§ 1 Firma
Föreningens firma är Äkta vara Sverige.
§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att underlätta för konsumenter att välja oförfalskade livsmedel framställda av
autentiska råvaror. Föreningens verksamhet är att driva en webbsajt, sprida föreningens registrerade märken och
genomföra andra utåtriktade aktiviteter.
§ 3 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
§ 4 Medlemskap
Till medlem kan antas en sökande fysisk person som kan förväntas verka i föreningens anda och följa dess
stadgar.
§ 5 Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att verka i föreningens anda och inte motverka dess syfte.
§ 6 Årsavgift
Varje medlem ska till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgiften
betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. Medlem som inte trots påminnelse betalar sin
medlemsavgift anses ha förverkat sitt medlemskap.
§ 7 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen
eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
§ 8 Utträde
Utträde ur föreningen beviljas av styrelsen från det datum då begäran kom styrelsen tillhanda.
§ 9 Styrelse
Styrelsen ska bestå av en ordförande, som väljs på ett år, och fyra eller sex ordinarie styrelseledamöter, som väljs
på två år med växelvis avgång, plus en eller två suppleanter, som väljs på ett år, varav en 1:e suppleant.
Styrelseledamöter, styrelsens ordförande och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till
slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Om ledamot avgår från sitt uppdrag under mandatperioden behöver
inte fyllnadsval göras så länge styrelsen är beslutsför. Vid lika röstetal på styrelsemöte har styrelsens ordförande
utslagsröst. Styrelsen ska arbeta efter stadgar och beslut som fattats av föreningsstämman. Styrelsen ansvarar för
det löpande arbetet, föreningens anställda, dess bokföring och ekonomi. Styrelsen förfogar helt över
informationen om föreningens affärsuppgörelser.
§ 10 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen utser till särskilda firmatecknare.
§ 11 Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en till två revisorer för tiden fram till slutet av nästa ordinarie
föreningsstämma.
§ 12 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår, dvs. 01-01 – 12-31.
§ 13 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna redovisning av årsbokslut till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.
§ 14 Ordinarie föreningsstämma (årsmöte)

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads
utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens redovisning av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och revisorsintyg.
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om hur vinsten eller förlusten enligt
fastställda balansräkningen ska disponeras.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Beslut om arvode till den nya styrelsen och till revisorerna.
10. Styrelsens genomgång av budget/prognos.
11. Beslut om medlemsavgift.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter som ska väljas samt val av styrelseledamöter,
ordförande och styrelsesuppleant(er).
13. Val av revisorer.
14. Val av valberedning.
15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller enligt föreningens stadgar.
16. Stämmans avslutande
§ 15 Rösträtt och beslutsfattande
Alla beslut fattas med enkel majoritet. Varje medlem har en röst. Vid lika röster har stämmans ordförande
utslagsröst. Person som vid kallelsen och vid stämman var fullvärdig medlem har rösträtt på stämman. Medlem
får agera ombud för högst en annan medlem och då via skriftlig fullmakt.
§ 16 Kallelse och andra meddelanden
Kallelse till föreningsstämma skickas av styrelsen skriftligen per post eller e-post. Kallelse ska skickas tidigast
sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma (dock inte före
motionstiden har gått ut) samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Även andra meddelanden till
medlemmarna sker skriftligen per post eller e-post. Då kallelse gått ut till ordinarie föreningsstämma ska
styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev eller e-post.
§ 17 Motioner
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31 mars.
§ 18 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller
fonderas.
§ 19 Upplösning
Upplöses föreningen ska, sedan verksamheten lagligen avvecklats, av de behållna tillgångarna medlemmarna
först återfå inbetalda insatser.
Återstående tillgångar anslås enligt stämmans beslut till likartad ideell verksamhet.
§ 20 Ändring av stadgar
Föreningens stadgar kan ändras endast på ordinarie föreningsstämma.

