Stadgar för Goda Gotland Ekonomisk Förening
§ 1 Föreningens namn och säte
Föreningens namn är Goda Gotland Ekonomisk Förening med säte i Gotlands län.

§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att marknads‐
föra gotländsk mat och matkultur samt att lyfta fram Gotland som en stark matregion.
Medlemmarnas medverkan i föreningen kan vara att driva projekt eller att delta i projekt som
främjar föreningens syfte.
Föreningen är en paraplyorganisation med ansvar för utvalda områden såsom medlemskap i
Europanätverket Regional Matkultur.

§ 3 Styrelse
Goda Gotlands styrelse består av 4‐12 ordinarie ledamöter samt 0‐6 suppleanter och ska på ett
bra sätt täcka de områden som föreningen verkar inom. Mandattiden är 2 år. Ledamöterna
utses av ordinarie föreningsstämma.
Ledamöterna bör utses så att de ger en representativ bild av Goda Gotlands medlemmar samt
företräder intressen för föreningens verksamhet. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
Förutom styrelsen finns arbetsgrupper för olika aktiviteter/områden.

§ 4 Revisor och revision
Styrelsens förvaltning och Goda Gotlands räkenskaper ska årligen granskas av en revisor. För
revisorn utses en ersättare. Revisor och ersättare väljs för en tid av ett år av ordinarie
föreningsstämma.

§ 5 Föreningens räkenskapsår
Goda Gotlands räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§ 6 Medlemskap
Föreningens medlemmar består av
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1. Företag från hela kedjan från Jord till Bord dvs primärproducenter, livsmedelsförädlare,
grossister, butiker, caféer, restauranger etc:
2. Stödjande medlemmar utan rösträtt som kan vara intresseorganisationer, föreningar
och företag andra än under 1.
3. Privatpersoner utan rösträtt intresserade av att stärka gotländsk konkurrenskraft och
attraktivitet.
Föreningens medlemmar ska följa Goda Gotlands kvalitetskriterier.

§ 7 Uteslutning ur föreningen
Om ett företag inte längre uppfyller de beskrivna kriterierna eller missköter sig äger föreningen
GodaGotland rätten att återkalla medlemskapet. I samband med återkallandet upphör rätten
att använda ev. logotype etc som medföljer medlemskapet

§ 8 Insats
Varje medlemsföretag går in med av årsmötet fastställd insats om lägst 100 kr och högst 5.000
kr vilket faktureras företaget efter beviljat inträde i föreningen. Insatsen fås tillbaka vid utträde
i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar (dvs om kassan tillåter).

§ 9 Medlems- & serviceavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift, som ska beslutas av
årsmötet, dock högst 1.000 kr.
Alla företagsmedlemmar skall årligen utöver medlemsavgift betala en av årsmötet fastställd
serviceavgift.

§ 10 Föreningsstämma
GodaGotlands högsta beslutande organ är föreningsstämman som skall hållas årligen före juni
månads utgång. Kallelse till ordinarie föreningsstämma sker tidigast fyra veckor före stämman
och senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma. Kallelsen ska
ange de ärenden som ska behandlas samt tid och plats för stämman. Medlem har rätt att få
ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma. Ärendet lämnas då skriftligen senast en vecka
före stämman till styrelsen.
Vid stämman får endast behandlas ärenden som tagits upp i kallelsen eller som framgår av
stadgarna. Önskas annat ärende tas upp måste samtliga närvarande medlemmar tillstyrka
detta. Kallelser till stämma och övriga meddelanden meddelas medlemmarna genom brev eller
e‐post.
Extra stämma kan hållas när styrelsen, revisorn eller minst en tiondel av medlemmarna begär
det. Vid extra föreningsstämma får endast det eller de ärenden som föranlett stämman
behandlas.

§ 11 Ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprop och fastställande av röstlängd
4. Val av minst en justerare och rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
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5. Fråga om stämmans behöriga utlysande
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning, bestående av förvaltningsberättelse, resultat‐ och
balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställelse av resultat‐ och balansräkning
10. Disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12. Fråga om arvode till styrelse och revisorer
13. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift
14. Fastställande av verksamhetsplan och mål för kommande verksamhetsår
15. Beslut avseende antal ledamöter och antal suppleanter
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17 Val av ordförande bland styrelsens ledamöter
18. Val av revisor och revisorssuppleant
19. Val av valberedning varav en sammankallande
20. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som väckts av medlem
21. Stämman avslutas

§ 12 Omröstning på stämman
Vid omröstning på föreningsstämman har varje medlem en röst. Medlem får företrädas vid
stämman av ett ombud. Ingen deltagare får företräda mer än en röst. Protokoll från stämman
justeras av stämmans ordförande och minst en av stämman utsedd justerare inom fjorton
dagar från dagen för stämman.

§ 13 Valberedning
Stämman väljer årligen minst två personer att fungera som valberedning. Personerna i fråga ska
i dialog med medlemmarna föreslå representanter till styrelsen.

§ 14 Ändring av stadgar
Beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman på två av varandra följande
stämmor.

§ 15 Vinst
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska sedan i lag föreskriven avsättning till
reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas.

§ 16 Föreningen Goda Gotlands upplösning
För att föreningen skall upplösas krävs beslut i två på varandra följande föreningsstämmor.
Goda Gotlands nettotillgångar, efter återbetalning av medlemmarnas insatser, ska då skänkas
till ändamål som överensstämmer med föreningens syfte.
Antagna vid föreningens möte 20141014.
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