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Firma, ändamål, styrelsens säte 
 
Firma 
§ 1 
Föreningens firma är Nätraälvens 
Virkesförsäljningsförening u.p.a. 
 
Ändamål 
§ 2  
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen genom att: 
1. driva handel med och förädling av skogsprodukter, 
som medlemmarna leverera till föreningen, och annan 
därmed förenlig verksamhet; 
2. i den mån styrelsen finner lämpligt tillhandahålla 
specialförnödenheter för medlemmarna skogsproduktion; 
3. söka befordra skogsproduktionens tekniska och 
ekonomiska utveckling hos medlemmarna. 
 
Tillförselområde 
§ 3 
Föreningens tillförselområde omfattar huvudsakligen 
Örnsköldsviks kommun och dess socknar. 
 
Styrelsens säte 
§ 4 
Styrelsen har sitt säte i Sidensjö socken. 
 
Medlemskap och insats  
 
Antagande av medlem 
§ 5 
Till medlem antages envar person eller samfällighet, som 
bedriver skogsbruk inom föreningens tillförselområde och 
som skäligen kan förväntas följa föreningens stadgar och 
beslut samt bidraga till förverkligandet av föreningens 
ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen. 
 
Förvärv av avliden medlems andel 
§ 6  
Den till vilken medlems andel övergått på grund av 
bodelning, arv eller testamente äger inträda som medlem 
i den avlidnes ställe, om han fyller förutsättningarna 
enligt § 5. Samma rätt tillkommer medlems dödsbo. 
Anmälan om inträde skall göras senast vid den i § 12 
angivna tiden för dödsboets avgång ur föreningen. Under 
mellantiden är dödsboet bärare av de rättigheter och 
skyldigheter, som tillkommer den avlidne. 
 
Överlåtelse av andel 
§ 7 
Den som utan att vara medlem efter överlåtelsen 
förvärvat medlems andel skall ansöka om inträde inom 
sex månader därefter.  Antages han, inträder han som 
medlem i överlåtarens ställe. 
 
Insats 
§ 8 
Medlem skall deltaga i föreningen med en insats 
motsvarande maximalt tio (10) % av det 
skogsbruksvärde, som belöper på medlemmens  
fastighetsinnehav. Lägsta insatsbelopp skall utgöra 500 
kr och högsta 50.000 kr. Medlem som levererar virke 
men saknar fastighet skall delta i föreningen med den 
eller de insatser, som styrelsen beslutar om. 
 
Erläggande av insats 
§ 9 
Insats betalas genom:  
1. dels överföring enligt styrelsens beslut av hela 

efterlikviden eller delar därav för försåld skog och 
levererade skogsprodukter, samt  

2. dels överföring enligt styrelsens beslut av hela eller 
delar av insatsränta på inbetalda medlemsinsatser. 

 

 
 
Uppsägning 
§ 10 
Uppsägning till utträde skall ske skriftligen.  
Uppsägningshandlingarna skall vara försedd med 
medlemmens bevittnad underskrift. Uppsägning får ej -  
utom i fall som anges i § 13 mom. 1 punkt 3 – ske förrän 2 år 
efter inträdet. 
 
Uteslutning 
§ 11 
Bryter medlem mot stadgarna, skadar han föreningen eller 
motarbetar han dess intressen eller ändamål och rättar han 
sig icke efter av styrelsen skriftligen meddelad varning, äger 
styrelsen rätt att utesluta honom ur föreningen. Utesluten 
medlem, som ej åtnöjes med styrelsens beslut om 
uteslutning, äger hänskjuta frågan till föreningsstämmans 
prövning genom anmälan till styrelsen inom tre månader från 
det meddelande om uteslutningen avsänts till medlemmen. 
 
Avgång 
§ 12 
Avgång ur föreningen sker – utom i fall som avses i 7 kap. 15 
§ tredje stycket och 12 kap. 4 § andra stycket lagen om 
ekonomiska föreningar – vid utgången av det räkenskapsår, 
som infaller näst efter sex månader sedan medlemmen 
uppsagt sig till utträde eller uteslutits eller annan 
omständighet inträffar, som föranlett avgången. 
 
Rätt att utfå insats 
§ 13 
1 mom. Avgången medlem äger utfå inbetalda insatser och på 
honom belöpande del av beslutad vinstutdelning endast, då 
rätt därtill föreligger enligt 7 kap. 15 § tredje stycket och 12 
kap. 4 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar då 
avgången berott på att medlemmen avlidit; då avgången 
berott på att medlemmen uppsagt sig till utträde och 
uppsägningen föranletts av att medlemmen på grund av 
överlåtelse av fastighet varaktigt upphört med 
skogsproduktionen för avsalu inom föreningens 
tillförselområde samt då medlem – som själv ej äger 
jordbruksfastighet men levererar virke till föreningen -
anmäler till styrelsen att han har varaktigt upphört med 
verksamheten. Återbetalning enligt detta moment av erlagda 
insatser må dock ske endast i den mån föreningens behållning 
och tillgångar enligt den vid tiden för avgången uppgjorda 
balansräkningen därtill förslår utan anlitande av reservfond 
eller förnärmande av övriga medlemmars lika rätt. 
2 mom. Den som utan att vara medlem efter överlåtelse 
förvärvat medlems andel och icke sökt inträde inom den i § 7 
angivna tiden eller vilkens ansökan om inträde avslagits äger 
icke  utfå insats eller del i uppkommen vinst. 
 
§ 14 
Medlem, som uteslutits ut föreningen eller uppsagt sig till 
utträde, förlorar rätten att deltaga i överläggningar och beslut 
om föreningens angelägenheter. 
 
Styrelse och revisorer 
 
Styrelsen 
§ 15 
Styrelsen väljs å föreningens stämma och består av minst sju 
och högst nio ledamöter. Till ledamot i styrelsen kan väljas, 
förutom röstberättigad medlem och person, som avses i 6 
kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar, medlems make, 
son och dotter, firmatecknare för medlem. Styrelsen väljs för 
tiden till och med ordinarie föreningsstämma två år därefter. 
Vid den ordinarie föreningsstämman, som följer närmast efter 
den då styrelsen valts, uttages genom lottning att då avgå 
hälften eller vid udda tal närmast under hälften av antalet 
ledamöter. 
 
Firmatecknare 
§ 16 
Föreningens firma tecknas av den eller dem, som styrelsen 
därtill utser, vid konstituering av den nya styrelsen. 
 
§ 17 
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 september – 31 
augusti. 



Tid för styrelsens årsredovisning 
§ 18 
Styrelsen skall senast den 15 november till revisorerna 
avlämna sina redovisningshandlingar. 
 
Revision 
§ 19 
Å ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas två eller 
tre revisorer jämte två suppleanter för tiden intill dess 
ordinarie föreningsstämma hållits under första 
räkenskapsåret efter valet. En av revisorerna skall vara 
auktoriserad. Revisorerna skall senast den 1 december 
avlämna sin revisionsberättelse. 
 
Föreningsstämma 
§ 20 
Ordinarie föreningsstämma hålles årligen senast under 
januari månad. Extra föreningsstämma hålles då 
styrelsen eller revisorerna finner sådan erforderlig eller 
då det för uppgivet ärendes behandling skriftligen 
påfordras av minst 1/10 av samtliga röstberättigade. 
 
Rösträtt 
Vid föreningsstämman är envar medlem, vilken icke 
uppsagt sig till utträde eller uteslutits, röstberättigad och 
har en röst. 
 
Ombud 
Röstberättigad må vid föreningsstämma låta sig 
företrädas endast av annan röstberättigad medlem eller 
av den som, trots att han ej är medlem, enligt § 15 
första stycket ändå må vara ledamot av föreningens 
styrelse, eller av medlems make eller sambo. Är medlem 
juridisk person får denne företrädas av ombud som ej är 
medlem. Ingen må på grund av fullmakt företräda mer 
än en medlem. Styrelseledamöterna och revisorerna äger 
deltaga i föreningsstämmans överläggningar och 
framställa förslag. Samma rätt tillkommer representant 
för de organisationer inom jordbrukets ekonomiska 
föreningsrörelse, till vilka föreningen direkt eller indirekt 
är ansluten. Föreningsstämma öppnas av styrelsens 
ordförande och vid förfall för denne av den, som 
styrelsen därtill utser. 
 
Kallelse 
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till 
föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden 
som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra 
veckor före och senast två veckor före ordinarie 
föreningsstämma och senast en vecka före extra 
föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma sker 
genom de medier, som styrelsen finner lämplig. 
 
Ärenden å ordinarie föreningsstämma 
§ 21 
Vid ordinarie föreningsstämma skola följande ärenden 
förekomma; 
 

1. val av ordförande vid föreningsstämman 
2. fastställande av röstlängd 
3. anmälan av styrelsens val av protokollförare 
4. val av två personer att jämte ordföranden justera 

stämmans protokoll 
5. fråga om stämman utlysts i behörig ordning 
6. fastställande av dagordning 
7. styrelsens redovisningshandlingar för det senaste 

räkenskapsåret 
8. revisorernas berättelse 
9. fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 
10. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och 

Verkställande direktör (VD) 
11. beslut om disposition av föreningens vinst eller 

förlust enligt den fastställda balansräkningen 
12. bestämmande av ersättning till styrelseledamöter 

och revisorer samt valberedningsledamöter 
13. val av styrelseledamöter  
14. val av revisorer jämte suppleanter 
15. Val av valberedning 
16. val av ombud och suppleanter vid stämmor i 

organisationer, till vilka föreningen är ansluten. 
17. ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits 

till stämman 
18. Övriga ärenden 

§ 22 
Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie 
föreningsstämma skall anmälas till styrelsen senast en månad 
före stämman. För stämmas prövning av uteslutningsbeslut 
gäller dock bestämmelsen i § 11 andra stycket. 
 
Övriga bestämmelser 
§ 23 
Andra meddelanden än kallelse till föreningsstämman bör 
delges medlemmarna. 
 
Vinstdisposition 
§ 24 
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i 
lag föreskriven avsättning skett till reservfonden och med de 
begränsningar som framgår av 10 kap. 3 § FL, av 
föreningsstämman disponeras enlig följande: 1. fonderas 
och/eller 2. föras i ny räkning och/eller 3. fördelas mellan 
medlemmarna och/eller 4. användas för i 10 kap. 8 § FL 
angivet ändamål. Fördelningen mellan medlemmarna enligt p 
3 skall beräknas på grundval av värdet av den skog och de 
skogsprodukter som medlemmarna sålt respektive levererat 
till föreningen under det senast avslutade räkenskapsåret 
och/eller ske som insatsränta på inbetalda medlemsinsatser 
enligt 10 kap. 2 § andra stycket FL. 
 
Upplösning 
§ 25 
Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar 
fördelas mellan medlemmarna. Härvid skall medlemmarna 
först utfå inbetalda insatser. Återstoden skall därefter fördelas 
mellan dem i förhållande till de likvider de såsom medlemmar 
uppburit under föreningens tio senaste räkenskapsår. 
Medlem, som inträtt i föreningen jämlikt § 6 eller 7, äger 
härvid tillgodoräkna sig de likvider, som under angiven tid 
utgått till dem, vilka såsom medlemmar innehaft 
medlemmens andel i följd före denne. 
 
Anslutning till riksorganisationen 
§ 26 
Föreningen kan vara ansluten till Sveriges Skogsägares 
Riksförbund. 
 
Stadgeändring 
§ 27 
Ändringar av dessa stadgar är icke giltiga med mindre beslut 
därom fattas på två på varandra följande föreningsstämmor, 
varav minst en skall vara ordinarie årsstämma. 
 
Force majeure m.m. 
§ 28 
Föreningen är icke skyldig mottaga leverans från medlemmar 
eller andra, få force majeure föreligger eller då driften icke 
kan i normal omfattning upprätthållas på grund av strejk, 
lockout, eldsvåda, olyckshändelse, trafikrubbningar, 
varuransoneringar eller dylikt. Föreningsstämman äger med 
minst 2/3 majoritet av de avgivna rösterna besluta att tills 
vidare eller under viss av stämman fastställd tid hålla 
föreningens anläggningar helt eller delvis stängda eller att 
endast i minskad omfattning under denna tid mottaga 
leverans från medlemmar eller andra. 
Skulle under tid, då driften enligt sådant beslut är inställd 
eller begränsad, fråga uppkomma om återupptagande eller 
utvidgande av driften, skall frågan hänskjutas till 
föreningsstämmans avgörande, och må beslut därom fattas 
med enkel majoritet av de angivna rösterna. 
 
Tvister 
§ 29 
Tvister mellan föreningen, å ena sidan, samt styrelsen, 
ledamot av styrelsen, likvidator, medlem eller röstberättigad, 
som ej är medlem å andra sidan, skall avgöras av domstol, 
om parterna ej enas om annat. 
 
§ 30  
I övrigt gäller vad som förskrives i lagen om ekonomiska 
föreningar (SFS 1987:667) 
 
Övergångsbestämmelser 
Det insatsbelopp som medlem inbetalat enligt tidigare 
gällande bestämmelser skall han äga rätt att tillgodoräkna sig 
såsom erlagt å hans insats. 


