§
MELLANSKOGS
STADGAR

Stadgar
för
Skogsägarna Mellanskog ek för
antagna vid ordinarie föreningsstämma den 14:e maj 2020

Firma, ändamål, verksamhetsområde och styrelsens säte
§1
Firma

Föreningens firma är Skogsägarna Mellanskog ek för.

§2
Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
genom att själv eller genom annan
1. driva handel med och förädling av skogsråvara från huvudsakligen
föreningens medlemmar.
2. verka för en tryggad och ändamålsenlig avsättning till marknadsmässigt
höga priser för medlemmarnas hela skogsproduktion.
3. verka för ett lönsamt, hållbart och miljöanpassat skogsbruk genom att
arbeta för god skogsskötsel samt erbjuda skogliga tjänster och därmed
förenliga verksamheter för ökad lönsamhet.
4. höja den skogliga kompetensen och genom näringspolitiskt arbete verka
för ett fritt skogsbruk och en stark äganderätt.
5. främja lantbrukarnas föreningsrörelse.
6. driva enligt ovanstående förenlig eller sammanhängande verksamhet.

§3
Verksamhetsområde

Föreningens verksamhetsområde omfattar i huvudsak Stockholms, Uppsala,
Södermanlands, Gotlands, Örebro, Värmlands, Västmanlands, Dalarnas,
Gävleborgs län samt landskapet Härjedalen. Verksamhetsområdets närmare
omfattning fastställes av styrelsen.

§4
Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Uppsala.

Medlemskap
§5
Antagande av ordinarie
Till ordinarie medlem antas fysisk eller juridisk person, som inom föreningens
medlem och investerande verksamhetsområde äger skog eller bedriver skogsbruk eller bedriver handel med
medlem
skogsprodukter och som kan antas fortlöpande leverera skogsprodukter till
föreningen och främja föreningens ändamål.
Ansökan om inträde ska vara skriftlig. Ansökan prövas av styrelsen eller den
styrelsen därtill utsett.
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 om inträde görs skriftligen i samband med uppsägning av det ordinarie
medlemskapet och prövas av styrelsen eller den som styrelsen utsett.

§6
Förvärv av
medlems andel

6.1 Familjerättsliga förvärv av andel
Har medlems andel övergått till annan på grund av bodelning, arv eller testamente,
äger förvärvaren inträda som medlem, om förvärvaren fyller förutsättningarna i § 5.
Vid förvärv av avliden medlems andel, ska ansökan om inträde göras inom sex
månader efter dödsfallet eller, om den i § 12 avsedda tiden för den avlidnes avgång
ännu ej inträtt, senast vid den tiden. Har förvärvet skett genom bodelning, ska
ansökan om inträde göras inom samma tid från förvärvet.
Medlems dödsbo övertar den avlidnes rättigheter och skyldigheter intill dess
avgång sker.
6.2 Övriga förvärv av medlems andel
Den som utan att vara medlem genom överlåtelse förvärvat medlems andel, ska
ansöka om inträde inom sex månader. Den som antas inträder 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 14 §.

Insatser
Medlems insats

§7
Ordinarie och investerande medlemmar deltar i föreningen med grundinsats
motsvarande tre insatser. Insats lyder på 300 kr. Utöver grundinsats erlägger
ordinarie medlem en insats för varje hektar till skogsbruket hörande produktiv
skogsmark. Medlem är inte skyldig att delta i föreningen med mer än 200 insatser
inklusive erlagd grundinsats. Medlem får delta med insats utöver denna skyldighet
(överinsats). Insatsemission påverkar ej medlems insatsskyldighet.

§8
Betalning av insats

8.1 Insatsbetalning
Grundinsats betalas till föreningen vid inträdet. Övrig insats betalas genom
1. dels överföring enligt styrelsens beslut av hela eller del av medlems
efterlikvid och/eller utdelning.
2. dels genom avdrag från avräkningslikvid enligt styrelsens beslut, dock
med högst 3 procent.
Kommuner, pastorat, allmänningar och därmed jämförbara samfälligheter betalar
insats endast genom överföring av efterlikvid och/eller utdelning. Styrelsen äger
rätt att befria även stiftelser från att betala insats genom avdrag från
avräkningslikvid, om sådan insatsinbetalning inte överensstämmer med
stiftelsens ändamål.
Insatsemission tillgodoräknas inte medlem som insatsinbetalning.
8.2 Begränsning av insatsbetalning
Under ett räkenskapsår får den insats medlem betalar genom avdrag och
överföring inte överstiga 10 procent av insatsskyldigheten. Styrelsen äger rätt att
för varje räkenskapsår fastställa ett lägre avdrag än 10 procent.
För de första fem räkenskapsåren efter det att nytillträdd medlem tillträtt sin
fastighet, inklusive tillträdesåret, äger styrelsen rätt att begränsa avdraget och
överföringen utöver vad som beslutats för övriga medlemmar.

§9
Förlagsinsatser

Styrelsen kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas föreningen.
Sådana insatser får tillskjutas av såväl medlemmar som andra.
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 att täcka
eventuell förlust från föregående år.
Företrädesrätten gäller framför såväl efterlikvid och återbäring, oavsett om dessa
inräknats i årsvinsten eller inte, som framför ränta på medlemsinsatskapitalet och
övriga ändamål som angivna medel får användas till. Utdelningen på
förlagsinsatser får såvitt avser företrädesrätten inte överstiga vad som motsvarar
riksbankens fastställda, vid varje tid gällande referensränta med tillägg av högst
tio procentenheter av det nominella beloppet av de vid varje tillfälle hos
föreningen under det förflutna räkenskapsåret innestående förlagsinsatserna.

Förekommer förlagsinsatser ska föreningsstämman årligen besluta att, i den
utsträckning de för ändamålet tillgängliga medlen enligt lagen om ekonomiska
föreningar förslår därtill, utdelning ska utgå på förlagsinsatserna enligt vad som
anges i förlagsandelsbevisen inom det högsta belopp som får tillämpas. Beslut får
fattas om betalning av sista årets återstående utdelning vid inlösen av
förlagsinsats.
Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom två veckor från
det beslutet därom fattats.
Styrelsen äger besluta om vem som ska få tillskjuta förlagsinsats och dennas
belopp samt de villkor som utöver vad som ovan sägs ska i varje särskilt fall iakttas
vid tillämpningen av denna paragraf.

Utträde m.m.
§ 10
Uppsägning

Uppsägning till utträde ska vara skriftlig. Uppsägning får inte ske förrän två år efter
inträdet.

§ 11
Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen
eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas.
Om medlem inte levererat skogsprodukter till föreningen eller använt föreningens
tjänster under de tio senaste räkenskapsåren kan styrelsen anmoda medlemmen
att säga upp sig till utträde. Om medlemmen inte inom tre månader följer denna
anmodan kan styrelsen besluta att medlemskapet ska upphöra.
Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma
genom anmälan om detta till styrelsen inom en månad från det meddelandet om
uteslutning avsänts till medlemmen.

§ 12
Avgång

Avgång ur föreningen äger rum vid den utgång av räkenskapsår, som 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
med 3 kap 7§ och 16 kap 27§ i lagen om ekonomiska föreningar, gäller
månadsfristen enligt särskilda regler.

§ 13
Utbetalning av insats

13.1 Utbetalning av insats vid utträde
Avgången medlem har rätt att 6 månader efter avgången få ut inbetalda och
genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser samt beslutad
vinstutdelning i enlighet med

4 kap 1 § i lagen om ekonomiska föreningar i följande fall
1. rätt till detta föreligger enligt 3 kap 7§ och 16 kap 27§ i lagen om
ekonomiska föreningar.
2. avgången beror på att medlemmen avlidit.
Vid avgång av annan anledning har medlem rätt att få ut inbetalda och genom
insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser med 1/3 per år med början 6
månader efter avgången. Styrelsen kan dock i enskilda fall besluta om kortare
återbetalningstid.
Skulle Lantbrukarnas Ekonomi- Aktiebolag befinna sig i den situation som avses i
detta stycke ska styrelsen besluta om den kortaste återbetalningstid som kan
förekomma enligt lagen om ekonomiska föreningar.
Om någon som avgått ur föreningen utan att detta berott på uteslutning,
återinträder i föreningen innan hela insatsbeloppet har återbetalats, upphör
återbetalningen och tillgodoförs det återstående beloppet medlemmen som
insats oavsett vad som föreskrivs i
§ 8 men med beaktande av § 7.
13.2 Utbetalning av överinsatser
Överinsatser återbetalas efter skriftlig uppsägning från medlemmen. Utbetalning
av överinsats sker med 1/3 per år med början 6 månader efter det
verksamhetsårsslut som infaller tidigast 1 månad efter uppsägningen. Skulle
Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag befinna sig i den situation som avse i detta
stycke ska styrelsen besluta om den kortaste återbetalningstid som kan
förekomma enligt lagen om ekonomiska föreningar.
13.4 Utbetalning av insatsemission
Genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser utbetalas inte under den tid
medlemskapet består.

§ 14
Förlust av rösträtt m.m.

Medlem som uteslutits ur föreningen eller sagt upp sig till utträde förlorar genast
rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

Föreningens organisation
§ 15
Föreningens organisation Föreningen är organiserad enligt följande:
1. skogsbruksområden
2. ordföranderåd
3. föreningsstämma
4. styrelse och verkställande direktör
5. revisorer.

Skogsbruksområde
§ 16
Skogsbruksområde

16.1 Område
Föreningens verksamhetsområde indelas av styrelsen i skogsbruksområden (sbo).
16.2 Ändamål
Skogsbruksområdet utgör basen i föreningens organisation och ska stimulera till
samverkan mellan enskilda skogsägare och främja aktivt skogsbruk samt stärka
och utveckla kontakterna mellan medlemmarna i föreningen.
16.3 Sbo-styrelse
För varje skogsbruksområde utses en sbo-styrelse med uppgift att främja
medlemmarnas ekonomiska och näringspolitiska intressen. Vidare ska sbostyrelsen inför skogsbruksområdets årsmöte avge rapport beträffande det gångna
årets verksamhet samt redovisa verksamhetsplan för innevarande år. Sbostyrelsen ska medverka till en levande kontakt mellan medlemmarna och
föreningens styrelse. Närmare bestämmelser om sbo-styrelsen utfärdas av
föreningens styrelse.
16.4 Fullmäktig
Till fullmäktig kan endast utses röstberättigad medlem eller den som utan att vara
medlem, enligt § 27.2 ändå får vara ledamot av föreningens styrelse.

§ 17
Årsmöte

17.1 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte i skogsbruksområdet hålles senast april månad varje år.
17.2 Extra sbo-möte
Extra sbo-möte ska hållas för behandling av ärende, vari föreningens styrelse
finner att uttalande från skogsbruksområdet bör inhämtas. Även sbo-styrelsen
kan besluta om extra sbo-möte.

17.3 Medlems demokratiska rättigheter
Rösträtt på sbo-årsmöte har envar medlem inom området, dock ej medlem som
uppsagt sig till utträde eller uteslutits ur föreningen. Medlem som bor inom annat
skogsbruksområde än det där medlemmens fastighet är belägen, äger rätt att
efter anmälan därom utöva sin rösträtt i det skogsbruksområde där medlemmen
är bosatt. Röstberättigad medlem har en röst.
Medlems rätt att lämna motion regleras i § 24.
17.4 Ombud
Röstberättigad får vid möte med skogsbruksområde låta sig företrädas endast av
annan röstberättigad medlem eller den som utan att vara medlem, enligt § 27.2
ändå får vara ledamot av föreningens styrelse, eller av röstberättigad medlems
fader, moder eller syskon. Ingen får på grund av fullmakt företräda mer än tre
medlemmar.
17.5 Kallelse till sbo-årsmöte
Kallelse till sbo-årsmöte sker antingen genom annons i minst en av de inom
området allmänt spridda nyhetstidningarna eller skriftligen t ex via e-post till varje
medlem inom skogsbruksområdet. Kallelseåtgärden ska vara vidtagen senast två
veckor före ordinarie sbo-årsmöte och senast en vecka före extra sbo-möte.

§ 18
Ärenden på ordinarie
årsmöte i skogsbruksområdet

Vid ordinarie sbo-årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

val av ordförande för årsmötet.
val av sekreterare för årsmötet.
fastställande av röstlängd.
val av två justerare.
fråga om mötet utlysts i behörig ordning.
överläggning angående skogsbruksområdets verksamhetsberättelse
och verksamhetsplan.
7. val för en tid av två år av en sbo-styrelse bestående av lägst tre och
högst tolv ledamöter. Hälften eller näst intill hälften av ledamöterna
väljs vid varje ordinarie sbo-årsmöte.
8. val för en tid av ett år av ordförande och vice ordförande i sbo-styrelse
bland de i punkt 7 valda ledamöterna.
9. val för tiden intill dess nästa ordinarie sbo-årsmöte hållits av
fullmäktige till föreningsstämman. Föreningsstämman består av 100
fullmäktige. Varje sbo utser antal fullmäktige i relation till sitt antal
medlemmar vid årsskiftet före stämman. Fördelning av fullmäktige
fastställs av styrelsen. Varje sbo utser minst 1 fullmäktig. För
fullmäktige utses lika många suppleanter samt fastställes i vilken
ordning de ska inträda. De under punkt 7 valda ledamöterna bör i
första hand ingå bland de ordinarie fullmäktige.
10. val av en ledamot till skogsbruksområdets valberedning bestående av
lägst tre ledamöter med mandatperiod på tre år.

11. överläggning angående styrelsens redovisningshandlingar.
12. behandling av inkomna motioner.
13. ärenden i vilka styrelsen finner att uttalande från sbo-årsmötet bör
inhämtas.
14. övriga ärenden, som mötet beslutar uppta till behandling.

Ordföranderådet
§ 19
Ordföranderådet

Ordföranderådet är ett rådgivande organ för styrelse och verkställande direktör.
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
ordförande finner så erforderligt samt då föreningens styrelse eller minst
25 procent av ordföranderådets ledamöter begär detta.
Närmare bestämmelser om ordföranderådet utfärdas av styrelsen.

Föreningsstämma
§ 20
Föreningsstämma

De vid sbo-årsmötena utsedda fullmäktige utgör föreningsstämma och utövar helt
dennas befogenhet. Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande och vid
förfall för denne av den som styrelsen utsett.

§ 21
Tid och kallelse till
föreningsstämma

21.1 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålles årligen senast under juni månad.
21.2 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma hålles då styrelsen finner sådan erforderlig eller, med
angivande av orsak, då det skriftligt begärs av en revisor eller minst 1/10 av
fullmäktige.
21.3 Kallelse
Kallelse till föreningsstämma ska ske tidigast sex veckor före stämman genom
skriftligt meddelande till fullmäktige. Kallelseåtgärden ska vara vidtagen senast
två veckor före ordinarie och extra stämma. Det åligger styrelsen att samtidigt
underrätta revisorerna.

21.4 Ort för stämma
Stämman ska hållas på ort inom föreningens geografiska verksamhetsområde
som bestäms av styrelsen.

§ 22
Rösträtt

Varje fullmäktig på vilken § 14 inte äger tillämpning har en röst. Fullmäktig får inte
rösta genom ombud.
Styrelsens ledamöter och suppleanter samt revisorerna äger delta i
föreningsstämmans överläggningar och framställa förslag. Personer inbjudna av
styrelsen får närvara vid stämman. Alla medlemmar har i mån av utrymme
närvarorätt vid föreningsstämma.

§ 23
Beslutförhet

Föreningsstämman är beslutför då minst 2/3 av hela antalet fullmäktige är
närvarande.

§ 24
Ärenden för behandling
på föreningsstämman

24.1 Motion från medlem
Medlem som önskar få ärende behandlat vid föreningens stämma – motion – ska
lämna denna motion till sbo-styrelsen senast en vecka före skogsbruksområdets
årsmöte. Motionen ska behandlas på skogsbruksområdets årsmöte. Motionen ska
med årsmötets synpunkter sändas till föreningens styrelse senast en månad före
stämman.
En medlem som fått sin motion avstyrkt på årsmötet kan alltid på eget initiativ,
senast fyra veckor före föreningsstämman sända motionen till föreningens
styrelse för behandling på föreningsstämman.
24.2 Motion från skogsbruksområde
Önskar skogsbruksområde få motion upptaget till behandling på ordinarie
föreningsstämma, ska motionen sändas till föreningens styrelse senast en månad
före stämman.

§ 25
Valberedning

Föreningens valberedning väljs av ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska
bestå av högst tolv ledamöter som väljs på två år. Hälften eller nästintill hälften av
ledamöterna väljs vid varje ordinarie föreningsstämma.
Valberedningen bör vara sammansatt så att den om möjligt representerar
föreningens olika delar.
Valberedningen utser, senast två månader från ordinarie föreningsstämma, inom
sig ordförande och vice ordförande för ett år i taget.
Till ledamot i valberedningen kan endast utses röstberättigad medlem eller den
som utan att vara medlem, enligt § 27.2 ändå får vara ledamot av föreningens
styrelse.

§ 26
Ärenden på ordinarie
föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden 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. styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
7. revisorernas berättelser
8. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för
föreningen och koncernen
9. beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen
10. beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören
11. bestämmande av ersättningar till föreningens förtroendevalda
12. beslut om antal ledamöter i styrelsen och val av dessa
13. val av ordförande
14. beslut om antal revisorer och val av dessa samt personliga
suppleanter
15. beslut om antal ledamöter i föreningsstämmans valberedning och val
av dessa samt utseende av en sammankallande
16. val av ombud och suppleanter vid stämmor i organisationer till vilka
föreningen är ansluten
17. ärenden som styrelsen, sbo-möte, ordföranderådet eller medlem
hänskjutit till stämman
18. övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.

Styrelse, VD m.m.
§ 27
Styrelse

27.1 Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska bestå av minst sju och högst elva av stämman valda ledamöter.
Styrelseledamöterna väljs för två år, från ordinarie föreningsstämma ena året till
slutet av ordinarie föreningsstämma andra året därefter. Hälften eller nästintill
hälften av ledamöterna väljs vid varje ordinarie föreningsstämma.
27.2 Valbar till styrelseledamot
Till ledamot kan väljas röstberättigad medlem, person som avses i 7 kap 7§ lag om
ekonomisk förening, röstberättigad medlems make, maka, sambo eller
registrerade partner, son och 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 förgående styckena nämnda
kategorierna, dock högst en ledamot.

27.3 Ordförande och vice ordförande
Stämman utser, bland de i punkt 27.1 valda ledamöterna, ordförande för en tid av
ett år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande för en tid av ett år.
27.4 Beslut
Styrelsen är beslutför när antalet av stämman valda närvarande ledamöter uppgår
till mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter. Om styrelsen inte är fulltalig
ska antalet stämmovalda styrelseledamöter som är ense om beslutet uppgå till
minst hälften av totala antalet stämmovalda styrelseledamöter.
27.5 Övrigt
Den som utsetts till ledamot i styrelsen ska därmed anses ha frånträtt
förtroendeuppdrag i skogsbruksområdet.
Styrelsen äger inom sig utse arbetsgrupper att handlägga de förvaltningsuppgifter
styrelsen bestämmer.

§ 28
Firmateckning

Föreningens firma tecknas av dem, som styrelsen utser till detta.

§ 29
Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 30
Redovisningshandlingar

Styrelsen ska senast den 15 mars lämna sina redovisningshandlingar till
revisorerna.

Revision
§ 31
Revision

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas minst två och högst fyra revisorer
jämte samma antal personliga suppleanter för tiden intill dess ordinarie
föreningsstämma hållits räkenskapsåret efter valet. Minst en av revisorerna jämte
suppleant för denne ska vara auktoriserad revisor. Den som utsetts till revisor ska
därmed anses ha frånträtt övriga förtroendeuppdrag i föreningen.
Revisorerna ska lämna sin revisionsberättelse senast den 1 april.

Övriga bestämmelser
§ 32
Meddelanden

Andra meddelanden till medlemmarna och fullmäktige än kallelse till sbo-möte
och stämma, ska ske skriftligen t ex via e-post

§ 33
Disposition av överskott

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska med de begränsningar som
framgår av 12 kap 3§ i lagen om ekonomiska föreningar, av föreningsstämman
disponeras enligt följande
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Utdelning på förekommande förlagsinsatser enligt § 9 dessa stadgar. Vad
därefter återstår ska
fonderas och/eller
föras i ny räkning och/eller
fördelas mellan medlemmarna och/eller
delas ut till medlemmar och avgångna medlemmar som insatsränta i
förhållande till innestående inbetalda och genom insatsemission
tillgodoförda medlemsinsatser och/eller
användas för i ersätt med 12 kap 6§ lagen om ekonomiska föreningar
angivet ändamål.

Fördelningen till medlemmarna enligt punkt 4 ska beräknas på grundval av värdet
på de affärer som medlemmen haft med föreningen. Fördelningen kan ske efter
olika grunder för olika slag av skogsråvara, skogliga tjänster och/eller
leveransformer.

§ 34
Insatsemission

Beslut om insatsemission enligt ersätt med 10 kap. 4§ i lagen om ekonomiska
föreningar fattas av ordinarie föreningsstämma efter förslag av styrelsen.
Utdelningsbart fritt eget kapital får överföras till medlemsinsatserna genom
insatsemission.
Till grund för fördelningen av insatsemissionens belopp mellan medlemmarna ska
ligga medlemmarnas inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda
medlemsinsatser och/eller värdet av den skog och de skogsprodukter som
medlemmen levererat till föreningen under ett visst antal hela räkenskapsår
tillbaka, dock högst fem år.
Styrelsen föreslår föreningsstämman vilken/vilka fördelningsgrunder som ska
tillämpas och i förekommande fall fördelningen mellan grunderna vid varje
insatsemission. Styrelsen kan besluta att vissa produkter/tjänster ej ska ingå i
underlaget.

§ 35
Beloppsbegränsning vid
utdelning

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

§ 36
Föreningens upplösning

Vid föreningens upplösning ska, där ej annat följer av lagen om ekonomiska
föreningar, dess behållna tillgångar delas mellan medlemmarna. Därvid ska
medlemmarna först utfå inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda
medlemsinsatser. Återstoden ska delas mellan dem i förhållande till de likvider för
skog och skogsprodukter som de uppburit från föreningen under föreningens tio
sista räkenskapsår. Den som inträtt som medlem i annans ställe äger tillgodoräkna
sig de likvider, som tidigare innehavare av medlemmens andel såsom medlemmar
uppburit under den angivna tiden.

§ 37
Anslutning till
riksorganisation

Föreningen ska vara ansluten till Lantbrukarnas Riksförbund, förening upa och
Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening.

§ 38
Prissättning

Priser och gottgörelser för skogsråvara som levereras till föreningen bestämmes
av styrelsen eller den som styrelsen har delegerat denna rätt till. Dessa kan utgå
efter olika grunder för olika slag av skogsprodukter och/eller olika leveransformer.

§ 39
Pant

Medlems inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda insatser utgör ständig
pant för all föreningens fordran mot medlemmen. Föreningen har rätt att, om inte
medlemmen betalar sin skuld, behålla motsvarande belopp av medlemsinsatserna
då medlem avgår eller på annan lag- eller stadgeenlig grund erhåller rätt att utfå
medlemsinsatser.

§ 40
Tvister

Tvist mellan föreningen å ena sidan, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidatorer
eller medlem å andra sidan, ska avgöras av domstol, därest parterna ej enas om
avgörande enligt lagen om skiljemän.

Hänvisning till lagen om
ekonomiska föreningar

I övrigt ska i tillämpliga delar gälla vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska
föreningar.

§ 41

