Stadgar för
Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening
(uppdaterade enligt årsmötet 2009-03-09)

1§
Firma
Föreningens firma är Bondens egen Marknad. Föreningen är ideell förening.

§2
Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja de marknadsplatsengagerade medlemmarnas intressen genom att:
1. medverka till skapandet av marknadsplatser för småskalig lokal produktion
där verksamheten har anknytning till landsbygden.
2. utveckla entreprenörskapet, företags- och marknadstänkandet hos medlemmarna så att dessa stärker sin position på ett långsiktigt och konkurrenskraftigt sätt.
3. medverka till att skapa långsiktiga avsättningskanaler för producenter med
småskalig produktion inom lant- och skogsbruk, fiske och trädgårdsnäring .
4. sprida kunskaper om samverkan mellan mat och miljö i produktion av
livsmedel samt bygga broar mellan stad och land och därmed medverka till
att skapa en positiv grundinställning till lokalproducerade råvaror, livsmedel och trädgårdsprodukter.
5. medverka till att skapa kontakter mellan producenter och konsumenter.
6. äga och utveckla innehållet i av föreningen ägda varumärken och därtill
knutna koncept samt
7. bedriva med det sagda sammanhängande verksamhet.
§3
Styrelsens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm
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§4
Medlemmar
1. Medlemmar i de regionala marknaderna är fysiska och juridiska
personer vilka i egenskap av producenter med landsbygdsanknuten
småskalig lokal produktion kan delta i marknadsaktiviteter inom ramen
för föreningens ändamål. Konsument eller övriga intressenter
adjungeras till styrelsen dock utan rösträtt.
2. Medlem i Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening är de
lokala marknaderna.
§5
Ansökan om inträde mm
1. Ansökan om medlemskap i lokal marknad görs skriftligen och prövas
av den lokala styrelsen eller styrgruppen. Föreningen skall föra en
medlemsförteckning.
2. Ansökan om inträde att starta lokal marknad görs skriftligen och prövas
av styrelsen för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell
Förening. Föreningen skall föra en medlemsförteckning.
§6
Uppsägning till utträde
1. Uppsägning till utträde skall av medlem ske skriftligen till styrelsen.
En medlem som sagt upp sig till utträde förlorar genast sin rätt att
deltaga i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.
2. Uppsägning till utträde ur lokal marknad sker enligt lokala regler eller
stadgar.
§7
Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som skadar föreningen eller motarbetar
dess intressen eller ändamål eller eljest uppträder illojalt kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
En utesluten medlem förlorar genast sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.
§8
Medlems avgång mm
Medlem avgår vid räkenskapsårs utgång efter uppsägning senast tre månader
dessförinnan. Utesluten medlem avgår genast efter uteslutningsbeslut.
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Avgången medlem har ej rätt till återbetalning av erlagda medlemsavgifter eller
del i föreningens tillgångar.
§9
Medlemsavgift
Medlem skall betala en årlig medlemsavgift som fastställs på ordinarie föreningsstämma.
Medlemsavgift betalas vid inträdet för innevarande räkenskapsår och därefter
årligen inom tid och på sätt som styrelsen beslutar.
§ 10
Marknadsstöd mm
Föreningen bör söka träffa överenskommelser med juridiska personer och
offentligrättsliga organ om samarbete och ekonomiskt och/eller annat stöd till
marknadsåtgärder mm för de olika lokala marknaderna.
§ 11
Organisation
Föreningen skall ha en styrelse, lokala styrgrupper för startande, genomförande
och utveckling av marknadsaktiviteter enligt föreningens koncept samt
årsmöte.
§ 12
Styrelse
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens
angelägenheter.
Styrelsen väljs av föreningsstämma och består av ordförande samt minst fyra
och högst tio ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs på två år. Årligen väljs
halva antalet ledamöter. Då val första gången sker väljs/utses häften/näst intill
på ett år och hälften/näst intill på två år.
Vid utseendet av styrelse skall beaktas att styrelsen får en sammansättning med
regional balans.
Styrelsens ordförande väljs av föreningsstämman på en tid av ett år.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande.
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen kan till sig adjungera personer.

Uppdaterade stadgar enligt årsmötet 20090309
0

Varje styrelseledamot har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen fastställer de koncept som skall gälla vid användning av föreningens
varumärken.
§ 13
Firmatecknare
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen
därtill utser.
§ 14
Lokala marknader
Styrelsen indelar landet i lokala marknader. För varje lokal marknad skall finnas en styrgrupp. Styrgrupperna bildas vid möten med medlemmarna verksamma inom de lokala marknaderna. Styrgrupp får enbart bestå av medlemmar
verksamma inom det lokala marknadsområdet. Företrädare för offentliga organ
kan adjungeras till/ingå i styrgrupp. Styrgruppen för lokal marknad skall
ansvara för att Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förenings regler
följs.
Medlemmarna i en lokal marknad skall sammanträda till årsmöte före februari
månads utgång och i övrigt till möte på kallelse av styrgruppens ordförande.
Kallelse skall ske skriftligen med brev eller E-post till medlemmarna senast två
veckor före årsmötet och senast en vecka före annat möte.
För de fall medlemmar, verksamma inom lokal marknad har bildat en (ideell
eller ekonomisk) förening, vilken förening har till uppgift att samordna medlemmarnas verksamhet, äger en styrelse tillåta att denna förening träder in i
lokal marknads ställe. För att en förening skall träda in som en lokal marknad
krävs att förening har stadgar som godkänts av styrelsen och som enbart får
ändras efter godkännande av styrelsen.
Andra former av organisation såsom nätverk, arbetsgrupp eller styrgrupp kan
vara möjlig. Detta kräver dock information till och godkännande av
Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening.
§ 15
Årsmöte mm
Årsmötet är Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förenings högsta
beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas senast under april månad varje
år.
Extra årsmöte hålls när styrelsen finner det behövligt och eljest då minst två
styrgrupper begär det.
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Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen till medlemmarna senast fyra veckor
före stämman. Till kallelsen skall fogas föredragningslista med de ärenden som
skall behandlas på stämman. Årsredovisningen skall hållas tillgänglig på
föreningens kansli senast en vecka före ordinarie årsmöte och före stämman
utsändas till medlem som begär det.
Vid årsmöte har varje lokal marknad en röst. Årsmötets beslut utgörs av den
mening som har fått mer än hälften av de angivna rösterna eller, vid lika
röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har
fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
En medlems rätt vid årsmöte utövas av medlemmen personligen eller den som
är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig
dagtecknad fullmakt.
Andra meddelanden till medlemmarna än kallelse till årsmöte skall ske
skriftligen.
§ 16
Ärenden på ordinarie årsmöte
På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesordförande
2. Anmälan av protokollförare
3. Godkännande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
7. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
11. Beslut rörande medlemsavgifter och föreningens ekonomi
12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorn
13. Beslut om antalet styrelseledamöter
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14. Val av styrelseledamöter
15. Val av ordförande i styrelsen
16. Val av revisorer jämte suppleanter
17. Val av valberedning
18. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman
19. Motioner
20. Övriga ärenden
§ 17
Motioner
Medlem som önskar ärende behandlat av ordinarie årsmöte skall skriftligen
anmäla det till styrelsen senast en månad före stämman.
§ 18
Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.
§ 19
Revision
Föreningen skall ha två revisorer och två revisorssuppleanter. Dessa väljs av
ordinarie årsmöte för tiden till dess nästa ordinarie årsmöte hållits.
§ 20
Redovisningshandlingar
Styrelsen skall senast den första februari överlämna redovisningshandlingarna
till revisorerna. Årsredovisningen skall omfatta förvaltningsberättelse, resultatoch balansräkning.
Revisorerna skalls senast den första mars lämna revisionsberättelsen till styrelsen.
§ 21
Stadgeändringar
Beslut om stadgeändringar skall fattas på två på varandra följande årsmöten
varav minst en skall vara ordinarie.
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Beslut vid det sista årsmötet skall tas med ¾ majoritet av de röstande.
Ärendet skall framgå av kallelsen.
§ 22
Likvidation
Beslut om föreningens likvidation skall fattas på två på varandra följande
årsmöten varav minst en skall vara ordinarie.
Beslut vid det sista årsmötet skall tas med ¾ majoritet av de röstande.
Ärendet skall framgå av kallelsen.
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