STADGAR
För Sveriges Stärkelseproducenter, förening upa
Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 2019-01-29

§ 1. Firma
Föreningens firma är Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a.

§ 2. Ändamål
Föreningen har till huvudsakligt ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
genom att själv eller genom annan
1. Förädla fabrikspotatis som medlemmarna levererar
2. Bedriva produktion, utveckling och försäljning av stärkelse-, fiber- och
proteinprodukter till livsmedels- och fodermedelsföretag, och kunder inom pappersoch kemiskindustri, samt produktion och försäljning av utsäde och gödselmedel till
lantbruket samt bedriva biotekniskt utvecklingsarbete.
3. I den mån styrelsen finner lämpligt tillverka produkter som kan antas främja
avsättningen av föreningens produktion
4. Befrämja stärkelsepotatisodlingens tekniska och ekonomiska utveckling
5. Lämna medlemmarna upplysning och biträde för en ökad lönsamhet i deras
stärkelsepotatisproduktion
6. Bevaka och främja medlemmarnas intressen inför myndigheter och andra
sammanslutningar i syfte att bevara och utveckla medlemmarnas enskilda och
gemensamma äganderätt till och produktion av stärkelse och stärkelseprodukter med
därtill hörande förädlingsled
7. Främja lantbrukarnas föreningsrörelse
8. Bedriva därmed förenlig verksamhet

§ 3. Styrelsens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Kristianstad

§ 4. Antagande av medlem
Ordinarie medlem
Medlemskap i föreningen står öppet för var fysisk eller juridisk person, som i sitt jordbruk
avser bedriva stärkelsepotatisodling i södra Sverige eller sammanslutning av dylika
personer om sökanden bidrar till förverkligandet av föreningens ändamål.
Ansökan om inträde göres skriftligen till styrelsen och prövas av denna.
Investerande medlem
Ordinarie medlem i föreningen som säger upp sitt medlemskap, kan i samband med
uppsägningen, ansöka om att bli investerande medlem. Ansökan ska beviljas om sökanden
kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av
föreningens ändamål.
Den investerande medlemmen får vid inträde delta med insatser i föreningen med belopp som
högst motsvarar de inbetalda och emitterade insatser medlemmen hade då ordinarie

medlemskap upphörde. Ansökan om inträde görs skriftligen i samband med uppsägning av
det ordinarie medlemskapet och prövas av styrelsen eller den som styrelsen utsett.

§ 5. Förvärv av andel genom bodelning, arv eller testamente
Har medlems andel övergått på grund av bodelning, arv eller testamente, äger
förvärvaren inträda som medlem i den tidigare medlemmens ställe, om förvärvaren fyller
förutsättningarna enligt 4 §.
Då fråga är om förvärv av avliden medlems andel, skall ansökan om inträde göras inom
sex månader efter dödsfallet eller, om den i § 13 angivna tiden för avgång då ännu inte
inträffat, senast vid den tiden.
Har förvärvet skett genom bodelning, skall ansökan om inträde göras inom sex månader från
förvärvet. Anmälan om inträde skall göras före den tidigare medlemmens avgång. Medlems
dödsbo utövar den avlidnes rättigheter och fullgör dennes skyldigheter intill dess någon inträtt
i dennes ställe eller dödsboet avgått till följd av uppsägning eller uteslutning.

§ 6. Överlåtelse av andel
Den som utan att vara medlem genom överlåtelse förvärvat medlems andel skall
skriftligen ansöka om inträde inom sex månader efter förvärvet. Antas förvärvaren, inträder
denne som medlem i överlåtarens ställe.

§ 7. Insats
1 Mom.
Medlem skall deltaga med en insats för varje påbörjat 880 kg potatis som medlemmen
levererar till föreningen. Insatsskyldigheten ska beräknas på det högsta av
1. Medlems genomsnittliga leverans per år under de tre senaste förflutna räkenskapsåren.
2. Den mängd som medlemmen avser att leverera till föreningen kommande år
Medlems insatsskyldighet ändras då
medlemmens leveranser ökat
medlemmens leveranser minskat med minst 10 %
Medlems leveranser och insatsskyldighet ska beräknas varje år.
Medlems uppkomna överinsatser anses uppsagda till utbetalning en månad efter det att
medlemmen underrättats av föreningen att överinsatser uppkommit. Utbetalning av
överinsatser sker enligt EFL:s regler.
Insatsemissionsbelopp ska inte tillgodoräknas medlem som fullgörande av insatsskyldighet,
Vid bedömningen av insatsskyldigheten ska dock insatsemissionsbelopp som beslutats under
räkenskapsåret 2018–2019 avräknas.

2 Mom.
Insats lyder på det belopp som föreningsstämman på styrelsens förslag beslutar, dock
lägst 400 kronor och högst 600 kronor.

§ 8. Insatsbetalning
Medlems insats erläggs kontant vid inträde och vid anfordran om insatsskyldigheten ökat efter
insatsomräkning.

§ 9. Lånekonto
Föreningen tillhandahåller för medlemmar ett lånekonto där möjlighet finns att placera
pengar. Belopp på lånekonto skall förräntas med den procentsats som styrelsen bestämmer.
Medlemmen äger lyfta del av eller vad som innestår på lånekonto tre månader efter gjord
uppsägning

§ 10. Inträdesavgift
Medlem skall erlägga den inträdesavgift, styrelsen bestämmer särskilt för varje
räkenskapsår.

§ 11. Uppsägning
Medlem äger rätt till utträde genom uppsägning. Denna skall ske skriftligen och får icke
äga rum förrän två år efter inträdet.

§ 12. Uteslutning
Bryter medlem mot stadgarna, skadar föreningen eller uppenbarligen motarbetar dess
intressen eller ändamål och icke rättar sig efter av styrelsen skriftligen meddelad varning,
äger styrelsen utesluta medlemmen ur föreningen. Om medlem försätts i konkurs, inställt
betalningarna eller trätt i likvidation, må likaså medlemmen av styrelsen uteslutas.
Har medlem under tre räkenskapsår ej levererat stärkelsepotatis eller
potatisprodukter till föreningen, kan styrelsen anmana medlemmen att säga upp sig.
Efterkommer medlemmen ej anmaningen, äger styrelsen utesluta medlemmen.
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.

§ 13. Avgång

Avgång ur föreningen äger – utom i fall enligt 3 kap. 7§ andra stycket och 16 kap. 27 §
EFL – rum vid den utgång av räkenskapsår, vilken infaller näst efter tre månader,
sedan medlemmen uppsagt sig till utträde eller uteslutits eller annan omständighet
inträffar, som föranlett avgången.

§ 14. Rätt att återfå insats
1 Mom.
Avgången medlem äger få ut inbetalda och emitterade insatser och beslutad vinstutdelning i
enlighet med
10 kap. 11 § och 13 kap. 2 § EFL utom i fall då avgången beror på uteslutning jämlikt § 12, 1
stycket i dessa stadgar.

Återbetalning ska ske med en femtedel per år med början sex månader från tidpunkten för
avgången. Styrelsen kan för särskilda fall besluta om kortare återbetalningstid. I sådana fall
ska föreningen erhålla räntekompensation enligt de regler som styrelsen beslutar.

2 Mom.
Har annan än medlem förvärvat andel genom överlåtelse och icke antagits som medlem,
anses överlåtaren ha sagt upp sig och förvärvaren har avgången medlems rätt enligt Mom. 1.

3 Mom.
Om återbetalning av insatsbelopp under tid då medlemskapet består stadgas i § 7.

4 Mom.
Medlems insatser utgör ständig pant för all föreningens fordran hos medlemmen
och föreningen äger till följd därav, om medlemmen ej betalar sin skuld, överföra
motsvarande belopp då medlemmen avgår.

§ 15. Förlust av rösträtt
Medlem som sagt upp sig eller uteslutits eller beträffande vilken därmed jämställd
omständighet uppkommit, förlorar genast rätten att deltaga i överläggningar och beslut
om föreningens angelägenheter.

§ 16. Förlagsinsatser
1 Mom.
Styrelsen kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas föreningen.
Sådana insatser får tillskjutas såväl av medlemmar som andra än medlemmar.

2 Mom.
Varje förlagsinsats medför företrädesrätt till årlig utdelning från det belopp som enligt den
för räkenskapsåret fastställda balansräkningen står till föreningsstämmans förfogande
sedan avdrag skett för vad som åtgår till täckande av möjligen förefintlig förlust från
föregående år.
Företrädesrätten gäller framför såväl efterlikvid och återbäring, oavsett om dessa
inräknats i årsvinsten eller ej, som ränta på insatskapitalet och övriga ändamål vartill
angivna medel får användas. Utdelningen på förlagsinsatser får såvitt avser
företrädesrätten inte överstiga vad som motsvarar av riksbanken, vid varje tid noterade
referensränta med tillägg av högst tio procentenheter av det nominella beloppet av de vid
varje tillfälle hos föreningen under det förflutna räkenskapsåret innestående
förlagsinsatserna.
Förekommer förlagsinsatser skall föreningsstämman årligen besluta att i den utsträckning
de för ändamålet tillgängliga medlen enligt föreningslagen förslår därtill, utdelning skall
utgå på förlagsinsatserna enligt vad som anges i förlagsandelsbevisen inom det högsta
belopp som får tillämpas.
Beslut får fattas om betalning av sista årets/återstående utdelning vid inlösen av
förlagsinsats.

3 Mom.
Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom två veckor från det beslut
därom fattats.

4 Mom.
Styrelsen äger besluta vem som skall få tillskjuta förlagsinsats och dennas belopp samt
de villkor som utöver vad som ovan sägs skall i varje särskilt fall iakttagas vid
tillämpningen av denna paragraf.

§ 17 Insatsemission
1 Mom.
Beslut om insatsemission enligt 10 kap. 3 § EFL fattas av ordinarie föreningsstämma efter
förslag av styrelsen.

2 Mom.
Utdelningsbart fritt eget kapital får överföras till medlemsinsatser genom insatsemission.
Till grund för fördelningen av insatsemissionens belopp mellan medlemmarna ska ligga
medlemmarnas inbetalda medlemsinsatser eller inbetalda och emitterade medlemsinsatser
och/eller medlemmarnas leveranser med Föreningen och/eller dess hel- och delägda
dotterbolag under visst antal hela räkenskapsår tillbaka, dock högst fem år. Styrelsen beslutar
vilken/vilka fördelningsgrunder av de nämnda, som ska tillämpas och fördelningen mellan
grunderna vid varje insatsemission och även då medlemsinsatser ska utgöra fördelningsgrund.
Styrelsen kan besluta att viss eller vissa produkter inte ska ingå i underlaget.
Föreningsstämman kan också besluta om tillämpningsbestämmelser.

3 Mom.
Överlåtelse av emissionsinsatser får ske enligt av styrelsen vid var tid fastställda regler

§ 18. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 10 av föreningsstämman valda ledamöter.
Till ledamot i styrelsen kan stämman välja röstberättigad medlem, person
som avses i 7 kap. 7 § EFL, röstberättigad medlems make, maka, sambo, son och dotter,
firmatecknare för sådan medlem samt hos sådan medlem i förtroendeställning anställd, eller
annan extern ledamot som föreningsstämman finner lämplig. Antalet externa ledamöter får
uppgå till högst två.
Styrelseledamot väljs för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits
under andra räkenskapsåret efter valet, dock skall mandattiden bestämmas så att halva
antalet styrelseledamöter och suppleanter avgår varje år.

§ 19. Styrelsens organisation
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande och, om den så anser lämpligt,
ett arbetsutskott.
Styrelsen kallas till sammanträde, då ordföranden anser att det behövs. På begäran av en
styrelseledamot eller VD skall styrelsen likaså sammankallas.
Vid sammanträde föres protokoll, som justeras senast vid nästa sammanträde, om ej
styrelsen annorlunda bestämmer.
Styrelsen är beslutsför då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas
genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden
vid sammanträdet.
Styrelsen skall utse en verkställande direktör för föreningen.

§ 20. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av den eller dem, som styrelsen därtill utser.

§ 21. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 september – 31 augusti.

§ 22. Tid för styrelsens årsredovisning
Räkenskaperna skall jämte styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och
balansräkningar senast den 1 november överlämnas till revisorerna för granskning.

§ 23. Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning, räkenskaperna och styrelsens och VDs
förvaltning väljer föreningen på ordinarie stämma för tiden intill dess nästa ordinarie
stämma hållits tre revisorer samt lägst noll och högst två suppleanter. Minst en revisor skall
vara auktoriserade revisor eller revisionsbolag.
Revisionsberättelsen skall vara avlämnad till styrelsen senast den 30 november.

§ 24. Kretsindelning
1 Mom.

Föreningens tillförselområde indelas – med beaktande av 2 mom. nedan – av styrelsen i
kretsar. Medlemmarna skall genom styrelsens försorg kallas till:
1 Ordinarie kretsmöte för:
a. Val av kretsråd bestående av högst nio ledamöter för tiden intill dess val
skett på nästa ordinarie kretsmöte. Vidare utser kretsrådet inom sig två
ledamöter, ordförande och vice ordförande.
b. Överläggning angående styrelsens redovisningshandlingar och
revisorernas berättelse.
c. Ärenden i vilka styrelsen finner att uttalande från kretsmöte bör inhämtas.
d. Ärenden som mötet beslutat uppta.
e. Val för tiden till dess ordinarie kretsmöte hållits under andra
räkenskapsåret efter valet skall ske av en fullmäktig för varje påbörjat 20
tal röstberättigade medlemmar samt två suppleanter inom respektive
krets.
2 Extra kretsmöte för:
a. Ärenden i vilka styrelsen finner att uttalande från kretsmöte bör inhämtas.
b. Val för tid som återstår av den vid punkt 1 e angivna mandatperioden av
fullmäktig dels då av kretsmöte vald fullmäktig avgått eller förlorat sin
rösträtt och suppleant icke finns för denne, dels då extra kretsmöte för val
av fullmäktig skriftligen påfordrats av minst en tiondel av samtliga
röstberättigade medlemmar inom kretsen.
Mandattiden för de valda fullmäktige skall för var krets bestämmas så att halva antalet
fullmäktige jämte suppleanter avgår varje år. Ordinarie kretsmöte skall hållas senast
under januari månad varje år.

Rösträtt
Vid kretsmöte har var röstberättigad medlem inom kretsen en röst.

Ombud
Röstberättigad må vid kretsmöte låta sig företrädas endast av annan röstberättigad
medlem eller av den som, fastän denne inte är medlem, enligt § 18, 1 mom. tredje stycket
ändå får vara ledamot av föreningens styrelse, eller av röstberättigad medlems fader,
moder eller syskon. Ingen får på grund av fullmakt företräda mer än en medlem.

Fullmäktig
Till fullmäktige får endast utses röstberättigad ordinarie medlem eller den som, fastän denne
inte är medlem, enligt § 18 ändå får vara ledamot av föreningens styrelse.

Kallelse
Kallelse till kretsmöte sker efter styrelsens beslut antingen genom annons i minst en av
de inom kretsen allmänt spridda nyhetstidningarna eller i Land eller genom skriftliga
meddelanden. Kallelseåtgärden skall vara vidtagen senast två veckor före ordinarie och
senast en vecka före extra kretsmöte.

Övriga bestämmelser
Övriga bestämmelser om kretsmöte utfärdas av styrelsen.

§ 25. Föreningsstämma
De på kretsmötena utsedda fullmäktige utgör föreningsstämma och utövar helt dennas
befogenheter.

Ordinarie föreningsstämma, tid och plats
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast under februari månad. Föreningsstämman ska
hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller på annan av styrelsen anvisad ort inom
föreningens geografiska verksamhetsområde i Sverige.

Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma hålls, då styrelsen finner skäl därtill eller då en revisor eller minst
en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar därom gjort skriftlig framställning till
styrelsen med angivande av det eller de ärenden som skall behandlas.

Öppnande av föreningsstämma
Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denne, av den,
som styrelsen utsett.

§ 26. Rösträtt
Varje fullmäktig, om § 15 ej äger tillämpning, har en röst. Styrelseledamöterna och
revisorerna äger delta i föreningsstämmans överläggning och framställa förslag.

§ 27. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till
medlemmarna
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen t. ex genom e-post till fullmäktige.
Kallelseåtgärden skall vara vidtagen tidigast sex veckor före och senast två veckor före både
ordinarie och extra stämma. Då kallelse utgått till föreningsstämma, skall styrelsen
omedelbart genom brev underrätta revisorerna.
Andra meddelanden till medlemmarna och fullmäktige än kallelse till föreningsstämma

skall ske skriftligen t.ex. genom e-post.

§ 28. Ärenden vid ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1 Val av ordförande vid stämman
2 Anmälan av styrelsens val av protokollförare
3 Fastställande av röstlängd
4 Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
5 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
6 Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
7 Revisorernas berättelse samt i förekommande fall även
koncernrevisionsberättelse
8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande
fall även koncernresultat och koncernbalansräkning
9 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
12 Val av styrelseledamöter och suppleanter
13 Val av revisorer och suppleanter
14 Fråga om valberedning skall finnas
15 Bestämmande av antalet ledamöter och suppleanter i valberedning och val av
dessa
16 Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
17 Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman

§ 29. Motionstid
Ärenden som medlem eller kretsmöte önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma,
skall anmälas till styrelsen senast två veckor före stämman. För stämmans prövning av
uteslutningsbeslut gäller dock bestämmelsen i § 12, tredje stycket.

§ 30. Vinstfördelningsgrunder
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, med de begränsningar som framgår av
12 kap 3–4 §§ EFL, av föreningsstämman disponeras enligt följande:
1. Utdelning på förekommande förlagsinsatser enligt § 16 i dessa stadgar.
Vad därefter återstår skall
2. fonderas och/eller
3. föras i ny räkning och/eller
4. fördelas mellan medlemmarna i förhållande till den likvid de uppburit under de
senaste och 1–3 avslutade räkenskapsår(-en) och/eller
5. utdelas till medlemmar och avgångna medlemmar i förhållande till innestående
inbetalda medlemsinsatser och/eller
6. utdelas till medlemmar och avgångna medlemmar i förhållande till emitterade insatser
och/eller
7. överföras till medlemsinsatserna som insatsemission enligt § 17 dessa stadgar
och/eller
8. användas för i 12 kap. 6 § EFL angivet ändamål.

§ 31. Upplösning

Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna.
Härvid skall medlemmarna först utfå inbetalda och emitterade insatser. Återstoden skall
därefter fördelas mellan dem i förhållande till antalet insatser.

§ 32. Medlems skyldigheter
1 Mom.
Medlem är skyldig:
Att till föreningen lämna de uppgifter som styrelsen begär rörande
medlemmens odling och skörd samt de uppgifter i övrigt, som styrelsen finner
erforderliga för främjandet av föreningens ändamål

2 Mom.
Medlem är vidare skyldig:
Att i den omfattning och till det pris styrelsen bestämmer återta de biprodukter som
genom särskilt förfarande framställes i samband med stärkelseproduktion av från medlem
levererad potatis.
Att på styrelsens anmodan lämna alla de uppgifter om sin tillverkning som styrelsen kan
finna skäl begära.
Att ställa sig till ovillkorlig efterrättelse de föreskrifter rörande samtliga produkters
behandling, märkning, lagring, emballering, transport o.dyl. som affärsledningen utfärdar.
Att i övrigt ställa sig till efterrättelse de föreskrifter, som styrelsen må utfärda för att främja
föreningens ändamål.

3 Mom.
Styrelsen äger rätt att kontrollera att medlem fullgjort sina skyldigheter.

§ 33. Prissättningsgrunder
Grunderna för prissättningen inklusive gottgörelser såsom efterlikvid och återbäring, för
de produkter, som levererats till eller säljs av föreningen samt för de tjänster som lämnas
av föreningen, bestäms av styrelsen.

§ 34. Tvist
Tvist mellan föreningen, å ena, samt styrelsen, styrelseledamot, styrelsesuppleant,
likvidatorer, medlem eller röstberättigad som är medlem eller innehavare av förlagsbevis,
å andra sidan, skall upptagas av domstolen på den ort, där föreningens styrelse har sitt
säte, därest parterna ej enas om avgörande enligt lagen om skiljeförfarande.

§ 35. Force majeure m.m.
Inträffar krig, ransonering, strejk, missväxt, eldsvåda, maskinskada eller annan med det
uppräknade jämförbar omständighet utanför föreningens kontroll och påverkar det inträffade
föreningens verksamhet, upphäves omedelbart och utan ersättningsplikt föreningens avtals-,
stadge- och lagenliga skyldigheter med avseende på medlemmarnas produktion, så länge
påverkan föreligger. Föreningen beslutar när dess skyldigheter åter inträder.

§ 36. Kompletterande regler
I övrigt skall i tillämpliga delar gälla, vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska
föreningar.

