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Stadgar för Föreningen Skånes Maskinstationer 
§ 1. 

Firma 

Föreningens firma är Föreningen Skånes Maskinstationer 

§ 2. 
Ändamål 

Föreningen har till ändamål: 
1. Att medverka till ordnandet av en rationell maskinhållning. 
2. Att tillvarataga medlemmarnas intressen. 
3. Att tillhandagå medlemmarna med råd och anvisningar rörande maskinhållning. 

§ 3. 
 Föreningens säte  

Föreningens styrelse har sitt säte i ordförandes hemkommun. 

§ 4.  
Medlemskap 

Till medlem i föreningen kan efter styrelsens prövning antagas en var fysisk eller juridisk person, som 
yrkesmässigt bedriver maskinstationsverksamhet eller liknande verksamhet. Ansökan om 
medlemskap skall utlysas i kallelse till styrelsesammanträde.  

§ 5.  
Årsavgifter 

Medlem skall erlägga en årsavgift av 30kronor och därutöver en serviceavgift för varje motorenhet. 
Serviceavgiftens storlek fastställs av årsstämman. Passiv medlems årsavgift och serviceavgift 
fastställes av årsstämman.  

§ 6. 
Medlemmarnas skyldigheter 

Det åligger medlem: 
1. Att följa föreningens stadgar 
2. Att på anfordran till styrelsens sekreterare lämna upplysningar om maskinstationsverksamhetens 
verksamhet, såsom antalet traktorer, andra redskap och maskiner. 
 

§ 7.  
Utträde 

Medlems anhållan om utträde skall göras skriftligen med egenhändig underskrift. Medlem, som 
åsidosätter sina förpliktelser mot föreningen eller handlar i strid med dess intressen, kan av styrelsen 
uteslutas ur förningen. Den, som ej åtnöjer sig med styrelsens beslut om uteslutning, äger hänskjuta 
frågan till nästa föreningsstämma. Avgången medlem äger ej rätt att utfå vare sig inbetalt 
insatsbelopp eller någon del av föreningens tillgångar i annat fall än då så i lagen om ekonomiska 
föreningar stadgas. 
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§ 8.  
Tiden för avgång 

Medlems avgång Medlems avgång ur föreningen (medlemskapet upphör) sker alltid vid utgången av 
ett räkenskapsår. En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 
månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker 
avgången först vid utgången av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning ska 
styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst en (1) månad före räkenskapsårets 
utgång.  

 
§ 9.  

Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma hålles årligen i februari eller mars månad. Extra stämma hålles, då 
styrelsen anser nödigt eller då revisorerna eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade i föreningen 
därom gjort skriftlig framställning till styrelsen med angivande av det eller de ärenden som ska 
behandlas. Från medlem gjord framställning om ärendes upptagande till behandling å ordinarie eller 
extra stämma skall vara försedd med motivering samt, då det gäller ordinarie stämma, ingiven till 
styrelsen före oktober månads utgång. Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande, varefter 
de närvarande efter huvudtalet utse stämmans ordförande och justeringsmän. 

 

§ 10 
Ärende vid föreningsstämma 

1. Val av ordförande  
2. Val av justeringsmän 
3. Fastställande av röstlängd  
4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning  
5. Fastställande av dagordningen  
5. Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året 
6. Revisorernas berättelse  
7. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen 
8. Fastställande av balansräkning  
9. Användning av förefintligt överskott eller täckande av underskott  
10. Fastställa den i § 5 omnämna serviceavgiften per motorenhet 
11. Bestämmande av arvode för styrelse och revisorer 
12. Fastställa antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
13. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen 
14. Val av revisorer och suppleanter för dessa  
15. Övriga ärenden som styrelsens propositioner och medlemsmotioner.  

 
I övrigt skola å ordinarie föreningsstämma behandlas ärenden, som upptagits i kallelse eller eljest 
enligt dessa stadgar skola förekomma å stämman. Därjämte må, så vida minst ¾ av de närvarande 
röstberättigade därtill giva sitt samtycke, sådana ärenden upptagas, som ej avse ändring av stadgar 
eller ny eller förhöjd avgifts utkrävande eller föreningens trädande i likvidation. Å extra 
föreningsstämma må ej behandlas andra ärende än sådana, som upptagits i kallelsen.  
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§ 11. 
Kallelse till föreningsstämma  

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per epost samt på föreningens hemsida. Kallelse skall 
vara utsänd tidigast sex veckor före samt senast två veckor före stämma.  

 

§ 12. 
Rösträtt 

Vid föreningsstämma äger varje medlem en röst. Röstberättigad äger även utöva sin rösträtt genom 
skriftligen befullmäktigat, röstberättigat ombud. Röstberättigat ombud äger endast företräda en 
medlem. Röstningen sker öppet, där ingen påkallar sluten sådan. Vid lika röstetal avgöres val genom 
lottning och gäller i andra frågor den mening som biträdes av ordförande. 

 
 

§ 13. 
Styrelsens sammansättning 

Styrelsen består av 5-11 ledamöter. För varje ledamot utses en suppleant. Ledamöter och 
suppleanter väljas för tiden från en ordinarie föreningsstämma till ordinarie föreningsstämma två år 
därefter. Vid den ordinarie föreningsstämman, som följer närmast efter den, vid vilken styrelsen 
första gången valts, uttagas genom lottning hälften av ledamöterna och suppleanterna att då avgå.  
Avgår styrelseledamot eller suppleant innan hans mandattid utgått, skall vid nästa ordinarie 
föreningsstämma fyllnadsval företagas för återstoden av mandattiden. 

 
§ 14. 

Styrelsens uppgift, styrelsesammanträde och styrelsens beslutsförhet 

Styrelsen, som inom sig utser ordförande och vice ordförande, handhar enligt gällande lag och dessa 
stadgar föreningens angelägenheter, antager och avskedar personal och fastställer dennas 
anställningsvillkor. Styrelsesammanträde hålles, då ordföranden eller minst två styrelseledamöter så 
anse behövligt. 
Styrelsen är beslutsför, då mer än halva antalet ledamöter äro närvarande. Vid styrelsesammanträde 
gäller enkel röstövervikt; vid olika röstetal i en fråga gäller den mening som ordförande biträder. 
Vid styrelsesammanträde föres protokoll, som senast vid nästa sammanträde justeras av den eller 
dem, som därtill utsetts.  

 

§ 15. 
Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av den eller dem, som styrelsen därtill utsett. 
 
 

§ 16. 
Räkenskaper 

Föreningens räkenskaper skola avse tiden 1 januari-31 december, som är föreningens verksamhetsår. 
Räkenskaperna jämte styrelsens förvaltningsberättelse skola vara för revisorernas tillgängliga senast 
14 dagar innan stämman.  
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§ 17. 
Revision 

För granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning väljas årligen två revisorer och två 
suppleanter för dessa.  
Granskningen skall omfatta dela det bokföringsår, för vilket revisorerna blivit valda, men även tiden 
därefter och fram till nästa ordinarie föreningsstämma.   
 

§ 18. 
Ansvarsfrihet 

För föreningens förbindelser svara allenast dess tillgångar, vari inräknas för fallna men ej gulna 
insatser. 
 

§ 19. 
Stadgeändringar 

För ändring av stadgarna gäller vad som föreskrivs i 7 kap 34 och 35 §§ lagen om ekonomiska 
föreningar, 2018:672. 

§ 20. 
Likvidation 

Om tillgångar finnes, sedan föreningen trätt i likvidation, och dess förbindelser lagligen avvecklats, 
skola, i den mån medel därtill förslå, först återbetalas de kvarstående medlemmars inbetalda 
insatser. Uppstår härefter överskott, skall detsamma överlämnas till lämplig institution att av 
densamma användas för främjande av maskinhållning i Skåne. 

§ 21.  
Tvister 

Tvister, som möjligen uppkommer mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller 
föreningsmedlem angående föreningens angelägenheter, få ej dragas inför domstol utan skola 
avgöras av skiljemän, utsedda i enligt med bestämmelserna i gällande lag om skiljemän.  

 
 

Upptryckt 1948 
Reviderad upplaga 1954 
Reviderad upplaga 1977 
Reviderad upplaga 1985 
Reviderad upplaga 1999 
Reviderad upplaga 2021 

 

 

 


