
      
 
 
 
 
 
 

Stadgar för Svenska Vallföreningen – för bättre grovfoder 
 
Stadgarna fastställda den 8 augusti 1982 och reviderade enligt beslut den 28 juli 1989 och den 9 
november 1989, 24 oktober 2002 och 25 november 2003. 
 
1 § Ändamål 
 
Vallfoderproduktionen har en avgörande betydelse för en ekonomisk mjölk- och kött-
produktion. Svenska Vallföreningen har därför till sitt ändamål valt: 
 
att verka för ändamålsenlig produktion och hantering samt ekonomiskt utnyttjande av 
foderväxter, 
 
att stödja och påverka forsknings- och försöksverksamheten inom området, 
 
att i samverkan med företrädare för det praktiska jordbruket, forskningsinstitutioner samt 
andra på området verksamma organ bedriva upplysningsverksamhet inom föreningens 
verksamhetsområde. 
 
2 § Medlemskap 
 
Till medlem antas enskild eller juridiskt person, som har intresse av att främja föreningens 
syften. 
 
Särskilt förtjänt person kan inväljas som hedersledamot i föreningen. 
 
3 § Avgifter 
 
Medlem erlägger avgift till föreningen enligt årsmötets beslut. Hedersledamot erlägger inga 
avgifter till föreningen. 
 
4 § Styrelse 
 
Föreningens styrelse skall bestå av ordförande samt minst fem och högst sex övriga 
ledamöter. Styrelsen skall ha en majoritet av aktiva jordbrukare med grovfoderproduktion. 
Dessa bör vara geografiskt jämnt fördelade i landet. För varje ledamot förutom ordföranden 
skall finnas en personlig suppleant. 
 . 
Ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter väljs för tre år i sänder vid 
årsmötet enligt viss turordning så att varje år närmast en tredjedel av posterna väljs. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga funktionärer. 
 
Ny mandattid börjar omedelbart efter det årsmöte på vilket valet skett. Avgår såväl 
styrelseledamot som hans personliga suppleant innan deras mandattid utlöper skall vid 
närmast följande årsmöte fyllnadsval ske för återstoden av mandattiden. 
Styrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal 
blir den mening gällande, som ordföranden biträder. 



 
Styrelsens ledamöter skall ha skälig ersättning för sina kostnader i samband med 
sammanträden eller uppdrag enligt årsmötets beslut. 
 
Styrelsen åligger: 
 
att ta initiativ till åtgärder, som kan främja föreningens syften, 
 
att svara för föreningens tillgångar samt årligen avge en balansräkning, 
 
att årligen avge berättelse över föreningens verksamhet, 
 
att uppgöra och för årsmötet framlägga förslag till inkomst- och utgiftsstat, 
 
att vid styrelsesammanträden föra protokoll, som justeras av ordföranden. 
 
5 § Sammanträden 
 
Föreningen skall årligen hålla ett ordinarie sammanträde (årsmöte) före utgången av 
november månad. 
 
Extra sammanträde hålls då styrelsen så finner påkallat eller då revisorerna eller minst tio av 
föreningens medlemmar därom gör skriftlig anmälan med samtidigt angivande av ändamålet 
med sammanträdet. 
 
För att beslut skall kunna fattas vid extra sammanträde erfordras, att minst 25 av föreningens 
medlemmar är närvarande. 
 
Tid och plats för föreningens sammanträden bestäms av styrelsen. 
 
Kallelse bör vara föreningens medlemmar, tillhanda 30 dagar före sammanträdet, dock senast 
tio dagar. 
 
Rätt att med en röst deltaga i omröstningen på sammanträden tillkommer varje medlem, som 
fullgjort sin avgiftsskyldighet till föreningen. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt. 
 
Omröstning vid föreningssammanträde sker öppet. Endast val av funktionärer kan ske genom 
sluten omröstning. 
 
Vid sammanträde med föreningen förs protokoll, som justeras av ordföranden och två därtill 
utsedda medlemmar. 
 
Vid beslut med undantag av dem, varom i § § 8 och 9 annorlunda stadgas, gäller enkel 
röstövervikt, Vid lika röstetal avgörs val av funktionär genom lottning medan i övriga frågor 
ordföranden har utslagsröst. 
 
6 § Årsmöte 
 
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: 
 
1. Val av ordförande vid årsmötet. 
 
2. Val av sekreterare vid årsmötet. 
 
3. Val av två närvarande medlemmar att jämte ordföranden justera mötets protokoll. 



 
4. Fastställande av röstlängd. 
 
5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning. 
 
8. Styrelsens förvaltningsberättelse 
 
7. Revisorernas berättelse. 
 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
9. Fastställande av, inkomst- och utgiftsstat. 
 
10. Fastställande av årligt betalande medlemmars avgift för nästkommande kalenderår. 
 
11. Fastställande av ersättningar åt styrelseledamöter och revisorer. 
 
12. Val av ordförande i föreningen (vid mandattidens utgång). 
 
13. Val av övriga styrelseledamöter och personliga suppleanter för dessa (vid resp. mandattids 
utgång). 
 
14. Val av två revisorer jämte suppleanter för dessa. 
 
15. Prövning av de ärenden som av styrelsen eller revisorerna hänskjutits till årsmötet, samt 
av förslag, som av enskild medlem skriftligen inlämnats till styrelsen senast åtta dagar före 
sammanträdet. 
 
16. Val av valberedning. 
 
17. Övriga ärenden 
 
7 § Räkenskaper 
 
Nytt räkenskapsår påbörjas den första juli. Senast fjorton dagar före årsmötet skall närmast 
föregående års räkenskaper, jämte styrelsens protokoll och övriga handlingar som rör 
förvaltningen av föreningen vara avslutade och tillgängliga för revisorerna. 
 
8 § Ändring av stadgar 
 . 
Ändring av stadgarna skar genom samstämmiga beslut av två på varandra följande 
föreningssammanträden, därav minst ett årsmöte, med minst tre och högst tolv månaders 
mellanrum. Vid det senare sammanträdet skall förslaget ha biträtts av minst 
tre fjärdedelar av de röstande. 
 
9 § Upplösning 
 
Beslut öm föreningens upplösning fattas i samma ordning som beslut om stadgeändring. Vid 
föreningens upplösning skall dess tillgångar användas för ändamål, som överensstämmer med 
föreningens syften. Beslut härom fattas vid det sammanträde, som slutbehandlar fråga om 
föreningens upplösning. 
 


