KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID

Stadgar för Örebro Läns Hushållningssällskap
Nya stadgar antagna på ordinarie årsstämma 2019-04-02.
Ändamål, verksamhetsområde
1§
Örebro Läns Hushållningssällskap är ett Hushållningssällskap med offentligrättslig status och har
till ändamål att främja landsbygden och utvecklingen av jordbruk och skogsbruk samt
angränsande näringar inom länet.
Verksamheter kan genomföras i samverkan med annat Hushållningssällskap eller annan
organisation; regionalt, nationellt såväl som internationellt.
Medlem, medlemsavgift
2§
Till medlem välkomnas fysiska och juridiska personer alla med intresse för stadgans ändamål.
Medlem i Örebro Läns Hushållningssällskap ska årligen betala den medlemsavgift som
fullmäktige beslutar. Om medlemsavgift ej betalas, avslutas medlemskapet automatiskt.
Beslutanderätt och sammanträden
3§
Samtliga medlemmar har rösträtt vid årsstämman med Hushållningssällskapet.
Varje medlem har en röst. Röstlängden bestäms utifrån aktuellt medlemsregister den sista
december det år stämman avser. Vid eventuell extra stämma bestäms röstlängden utifrån aktuellt
medlemsregister vid stämmans utlysande.
Angående förvaltningsutskottet som är sällskapets styrelse stadgas i § 9 och 10.
Ledamot i förvaltningsutskottet får inte deltaga i beslut i val av revisor för granskning av
förvaltning, för vilken denne är ansvarig eller beslut om ansvarsfrihet för sådan förvaltning.
4§
Örebro Läns Hushållningssällskap skall årligen före den 30 april hålla ordinarie årsstämma.
Extra stämma hålls då förvaltningsutskottet finner sådant erforderligt. Extra stämma skall hållas
om 10 % av medlemmarna eller en revisor begär det. FU skall kalla till extra stämma senast två
månader efter begäran om extra stämma.
Kallelse till årsstämma skall utfärdas av ordföranden och införas i tidningen Gröna Affärer eller
annan lämplig medlemskommunikation minst fyra veckor före årsstämman.
Kallelse till extra stämma skall ske minst två veckor innan mötet.
Möteshandling, dagordning och motioner skall finnas tillgängliga för den medlem som anmält sig
till årsstämman minst en vecka innan stämman.
5§
Medlem som vill väcka förslag eller motion, som avses tas upp till behandling vid Örebro Läns
Hushållningssällskaps ordinarie årsstämma, ska sända in förslaget till styrelsen senast 30 dagar
innan årsstämman.
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Styrelsen kan besluta att behandla även senare inkomna förslag.

6§
Ärenden vid årsstämman
Följande ärenden ska tas upp och behandlas vid Örebro Läns Hushållningssällskaps ordinarie
årsstämma:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

av förvaltningsutskottet avgiven förvaltningsberättelse
av revisorerna avgiven revisionsberättelse
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
fastställande av ersättning och arvoden
fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
val av ordförande och vice ordförande i förvaltningsutskottet
val av övriga ledamöter i förvaltningsutskottet
val av två revisorer och två personliga suppleanter
val av valberedning
fastställande av verksamhetsplan och budget
bestämmande av medlemsavgiftens storlek
behandling av inkomna motioner och skrivelser

7§
Vid årsstämman, vars förhandlingar är offentliga, har varje medlem närvarorätt samt
yttranderätt.
8§
Årsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna
eller, vid lika röstetal, den mening som Örebro Läns Hushållningssällskaps ordförande biträder.
Vid personval anses den vald som har fått de flesta rösterna.
,
Förvaltningsutskottet
9§
Förvaltningsutskottet ska bestå av högst 7 ledamöter. Ledamöterna väljs för en tid av 2 år och för
att behålla kontinuitet är det lämpligt att välja ungefär hälften av ledamöterna vartannat år.
Förvaltningsutskottet är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Vid utskottets sammanträden skall föras protokoll som justeras av ordförande och utsedd
justerare.
Förvaltningsutskottet äger rätt att till sig adjungera representant från annan organisation.
Förvaltningsutskottet ska ansvara för arbetsordning för styrelse och valberedning.
10 §
Förvaltningsutskottet åligger
att med uppmärksamhet följa utvecklingen inom Hushållningssällskapets verksamhetsfält
att verka för främjandet av Hushållningssällskapets ändamål
att handha Hushållningssällskapets ekonomiska angelägenheter och upprätta förslag till budget
att bereda ärenden som skall tas upp på stämman
att verkställa stämmans beslut
att handlägga löpande ärenden
att hålla kontakt med kvarvarande hushållningsgillen och stödja den verksamhet som sker i
enlighet med dessa stadgar
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Sammanträdesersättning, räkenskaper, revision m.m.
11 §
Örebro Läns Hushållningssällskaps räkenskapsår ska sammanfalla med kalenderåret. Bokslut
och årsberättelse ska överlämnas till revisorer 90 dagar efter årets utgång.
12 §
Örebro Läns Hushållningssällskaps räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer.
Revisorerna utses för ett år. I samma ordning utses suppleanter.
Valberedning
13 §
Valberedningen består av 3-5 ledamöter, varav en sammankallande, valda på årsstämman.
Förslag till stadgeändringar m.m.
14 §
Förslag till ändringar eller nya stadgar för Örebro Läns Hushållningssällskap, därtill förslag om
upplösning skall, för att anses antaget av Örebro Läns Hushållningssällskap, ha godkänts vid två
på varandra följande stämmor, därav minst en ordinarie årsstämma.

