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STADGAR 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.

KOMMENTAR TILL § 2

Ändamålet kan också formuleras som bästa medlemsnytta på kort och lång sikt. Det försöker
föreningen uppnå med följande medel
Bra virkespris
Föreningen samlar och marknadsför familjeskogsbrukets rundvirke. Resultatet beror av
världsmarknaden och av föreningens inflytande d v s hur mycket virke från de enskilda skogsägarna som föreningen förfogar över. Skogsägareföreningen hävdar att skogsägaren ska få rätt
pris för sitt virke och bli korrekt behandlad.
Rådgivning
Varje skogsägare behöver råd ibland. Råden måste grundas på vad som är bäst för skogsägaren
och fastigheten. Det kostar inte någonting att fråga inspektoren.
Service
De flesta skogsägare behöver någon gång hjälp med avverkning eller skogsvård. Föreningen
har tillgång till skogsentreprenörer med resurser för slutavverkning, gallring, markberedning
och övrig skogsvård. Skogsägareföreningen ger besked om vad avverkningen kostar.
Förutsägbara villkor
Skogsägaren ska ha rätt att bedriva verksamheten under näringspolitiska villkor som går att
överblicka. Familjeskogsbruket ska kunna arbeta långsiktigt.
Skogsägareföreningen är den enda skogliga organisation som bevakar Dina intressen som
skogsbrukare.

3 § Styrelsens säte, medlemsområde
Styrelsen har sitt säte i Umeå.
Föreningens medlemsområde utgörs av den del av norra Sverige som styrelsen beslutar.
MEDLEMSKAP OCH INSATS
4 § Antagande av medlem
Till medlem antas fysisk eller juridisk person, som inom föreningens medlemsområde 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.
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Ansökan om inträde görs skriftligen och prövas av styrelsen eller den som styrelsen utsett.
KOMMENTAR TILL § 4

Det är lätt att bli medlem i föreningen. I praktiken är det den blivande medlemmen som prövar
sitt medlemskap genom att fråga sig om han/hon tycker det är viktigt med en organisation som
tar vara på hans/hennes intressen som skogsägare.

5 § Familjerättsliga förvärv av andel
Den som förvärvat medlems andel i föreningen genom bodelning, arv eller testamente har rätt att inträda
som medlem i den avlidnes ställe. Samma rätt tillkommer medlems dödsbo. 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 i överlåtarens ställe.
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.
Maximiantalet i föregående stycke grundas på det genomsnittliga taxerade skogsbruksvärdet i föreningens tillförselområde enligt 1981 års allmänna fastighetstaxering. Förändringar av genomsnittliga värden
vid senare taxeringar medför förändringar av maximiantalet i motsvarande mån. Styrelsen kan besluta att
ändring ej skall ske eller om ändring med lägre belopp.
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 och andra
styckena.
Insats lyder på det belopp som stämman beslutar, dock lägst 50 kr och högst 150 kr.
KOMMENTAR TILL § 7
Det finns ingen inträdesavgift i Norra Skogsägarna. Medlemmen bygger så småningom upp ett
insatskapital. Insatskapitalet är medlemmens pengar men disponeras av föreningen. Insatskapitalet är den ekonomiska grunden för föreningens verksamhet.
Stämman har beslutat att insats ska lyda på 100 kr. Insatsskyldigheten är följaktligen 10% av
det taxerade skogsbruksvärdet. Insatsskyldigheten är maximerad till 50.000 kr.

2 mom. Annan medlem än som anges i 1 mom. första stycket skall delta med det antal insatser som styrelsen bestämmer, dock högst 500 insatser. 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. 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.
4 mom. Medlem äger rätt att - även i det fall han fullgjort ovanstående insatsskyldighet - låta av styrelsen
fastställt insatsavdrag på avräkningslikvid föras till sitt 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
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1)
2)

dels avdrag från avräkningslikvid enligt styrelsens beslut, dock med högst 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.
Utöver vad i föregående stycke sägs gäller att för nyetablerade skogsägare, varmed avses
skogsägare som erhållit lagfart på sin fastighet inträdesåret eller året dessförinnan, får inte under
inträdesåret och därpå följande tre räkenskapsår under ett räkenskapsår angivna avdrag och överföringar överstiga 5 % av medlemmens totala insatsskyldighet.
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.
KOMMENTAR TILL § 8
Insatsavdraget är 2%. Regeln för årsmax innebär att för en fastighet med taxerat skogsbruksvärde 100.000 kr (insatsskyldighet 10.000 kr) kan den årliga insatsöverföringen vara högst
1.000 kr. För nyetablerade skogsägare är motsvarande belopp 500 kr. Minimiinsatsen 2.000 kr
ska vara betald inom 3 år från inträde. Bra ränta på insatskonto i kombination med möjlighet
till insatsemisson gör att vi rekommenderar betalning av minimiinsatsen i samband med inträde
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 honom att säga upp sig till utträde samt, om han 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 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 honom.
11 § Avgång
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 15 § tredje stycket (insatsskärpning m m) och 12 kap 4 §
andra stycket (fusion) föreningslagen gäller månadsfristen enligt särskilda regler.
KOMMENTAR TILL § 11

Föreningens räkenskapsår slutar 31 december. Medlem som begär utträde senast under november månad avgår ur föreningen den 31 december. Utträdesansökningar under december månad
medför avgång den 31 december påföljande år.

12 § Utbetalning av insats
1 mom. Avgången medlem har rätt att utfå inbetalda medlemsinsatser och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser och beslutad vinstutdelning i enlighet med 4 kap 1 § föreningslagen i följande fall:
1) Rätt därtill föreligger enligt 7 kap 15 § tredje stycket och 12 kap 4 § andra stycket föreningslagen.
2) Avgången beror på att medlemmen avlidit.
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3)

Avgången beror på uppsägning till utträde på grund av att medlemmen varaktigt upphört med
skogsproduktion inom föreningens medlemsområde eller varaktigt upphört med handel med skog
och skogsprodukter inom samma område.
4) Avgången beror på att medlemskapet upphört enligt 9 § tredje stycket.
Vid avgång av annan anledning än sådan som avses i föregående stycke punkterna 1-4, dock ej vid uteslutning enligt 10 § första stycket, har medlem rätt att utfå inbetalda insatser och genom insatsemission
tillgodoförda medlemsinsatser med en femtedel per år med början från och med andra året efter avgången. Styrelsen kan i särskilda fall besluta om kortare återbetalningstid.
2 mom. Medlem som är juridisk person har rätt att utan avgång återfå inbetalade medlemsinsatser efter
uppsägning efter 25 års medlemskap och med skyldighet att på nytt erlägga stadgeenlig insats. På sådan
uppsägning äger 11 § dessa stadgar och 4 kap 1 § föreningslagen tillämpning.
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. Har annan än medlem förvärvat andel genom överlåtelse och inte antagits som medlem, har
denne inte rätt att utfå medlemsinsats eller vad på överlåtaren belöper av beslutad vinstutdelning.
6 mom. På medlems begäran återbetalas överskjutande insatsbelopp (s k överinsats) enligt 4 kap 3 §
föreningslagen.
KOMMENTAR TILL § 12
Medlem som utträder ur föreningen men fortsätter med sitt skogsbruk får följaktligen ut sitt
insatskapital med en femtedel per år under en 5-årsperiod.

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;
- 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 förlagsandelsbevisen. Föreningsstämman får fatta beslut om betalning av sista årets/återstående utdelning vid inlösen
av förlagsinsats.
SKOGSBRUKSOMRÅDE - FÖRENINGSSTÄMMA
15 § Föreningens organ
Föreningens organ är:
1. Möte med skogsbruksområde (sbo-möte)
2. sbo-råd
3. föreningsstämma
4. styrelse och verkställande direktör
5. revisorer
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16 § Skogsbruksområden
Föreningens medlemsområde 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 skogsbruksområdet utfärdas av styrelsen.
17 § Möte med skogsbruksområde (sbo)
17.1 Ordinarie möte 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 sbo-möte hållits,
9. överläggning angående styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen,
10. ärenden som av sbo-råd, styrelse eller revisorer hänskjutits till sbo-mötet,
11. inkomna motioner från medlemmarna,
12. val för tiden intill dess nästa ordinarie sbo-möte 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 sbo-möte hållits av ledamöter jämte suppleanter i valberedningen för
skogsbruksområdet,
14. övriga ärenden som mötet beslutar upptaga.
17.2 Extra möte med skogsbruksområde.
Medlemmarna skall genom styrelsens försorg kallas till extra möte med skogsbruksområde:
1. för ärenden i vilka styrelsen finner att uttalande från mötet bör inhämtas,
2. då extra möte med skogsbruksområde skriftligen med angivande av ändamålet hos styrelsen påfordrats
av minst en tiondel av skogsbruksområdets röstberättigade medlemmar.
17.3 Tidpunkt
Ordinarie möte med skogsbruksområde skall hållas senast under april månad varje år.
17.4 Medlems demokratiska rättigheter
Vid skogsbruksområdes ordinarie möte eller extra möte 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 anmäla detta till sbo-rådet senast vid
årsmöte med skogsbruksområdet. 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. tredje stycket ändå kan vara ledamot av föreningens styrelse.
17.6 Kallelse
Kallelse till möte med skogsbruksområde sker efter styrelsens beslut antingen genom annons i minst en
av de inom föreningens medlemsområde 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 möte.
17.7 Övrigt
Närmare bestämmelser om möte med skogsbruksområde kan utfärdas av styrelsen.
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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.
Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för honom 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. 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
fyra veckor före stämma och senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma.
Styrelsen ska samtidigt underrätta revisorerna om stämman.
KOMMENTAR TILL § 18

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 uppdrag inom
föreningen,
13. fastställelse av antal samt val av styrelseledamöter jämte suppleanter,
14. fastställelse av antal samt val av revisorer jämte suppleanter,
15. beslut angående valberedning 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 6-10 personer. Mandatperioden är två år varvid halva valberedningen väljs vid varje
tillfälle. Valberedningen utser inom sig ordförande.
STYRELSE, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH REVISORER
21 § Styrelse och verkställande direktör
1 mom. Styrelsen består av lägst 7 och högst 12 ledamöter, som väljs på föreningsstämma, samt av föreningens
av styrelsen utsedde verkställande direktör.
På föreningsstämman kan vidare väljas högst 3 suppleanter för de på stämman valda styrelseledamöterna.
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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 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. Utöver vad som följer av 1 mom. kan, då avtal om fusion träffats mellan föreningen som övertagande och annan förening som överlåtande, för tiden från det föreningen övertagit överlåtande föreningens rörelse till dess ordinarie föreningsstämma första gången hållits efter det fusionen verkställts, till
styrelseledamot och suppleant utses jämväl den som är valbar som styrelseledamot i överlåtande föreningen. Sådana ledamöter och suppleanter utses av överlåtande föreningen till det antal som föreskrivs i
fusionsavtalet, dock högst lika många som utses enligt 1 mom.
3 mom. Styrelsen är beslutför när antalet av stämma valda närvarande styrelseledamöter överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.
4 mom. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
5 mom. Styrelsen skall utse en verkställande direktör för föreningen.
6 mom. Styrelsen äger att inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga de förvaltningsuppgifter styrelsen
bestämmer.
22 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av den eller dem 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, sedan i lag föreskriven avsättning skett till
reservfonden och med de begränsningar som framgår av 10 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 10 kap 8 § föreningslagen angivet ändamål.
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.
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
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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 tillgodoförda 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 stadgeenlig grund erhåller rätt att få ut insats.
31 § Hänvisning till föreningslagen
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.
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