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Stadgar för Tenala-Bromarf Landsbygdsförening r.f. 
 
1 § 
Föreningens namn, hemort och verksamhetsområde 
Föreningens namn är Tenala-Bromarf Landsbygdsförening r.f. Föreningens huvudsakliga 
verksamhetsområde är Raseborg och Hangö och dess hemort är Raseborg Föreningen  inträder 
som medlem i Nylands svenska producentförbund NSP r.f. och ansöker om medlemskap i 
Nylands Svenska Lantbrukssällskap r.f. . 
 
Nylands svenska producentförbund NSP r.f. benämns nedan producentförbundet och Svenska 
lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. benämns SLC.  
Nylands Svenska Lantbrukssällskap r.f. benämns nedan lantbrukssällskapet och Svenska 
lantbrukssällskapens förbund r.f. benämns SLF. 
 
2§ 
Föreningens ändamål 
Föreningens ändamål är att: 
• Samla lantbruks-, skogs- och landsbygdsföretagare samt övriga landsbygdssinnade personer 

till gemensam verksamhet till fromma för sin bygd.  
• Verka som en lokal intresse- och rådgivningsorganisation för lant- och skogsbruks samt 

landsbygdsföretagare. 
• Förbättra medlemskårens allmänna yrkesmässiga och ekonomiska samt sociala och 

samhälleliga ställning och färdigheter. 
• Främja uppkomsten av nätverk på landsbygden samt stärka landsbygdsbefolkningens trivsel 

och livskvalitet. 
 
För att förverkliga sitt ändamål skall föreningen: 
 
1. Upprätthålla medlemmarnas samhörighet och känsla för gemensamt ansvar samt främja 

samverkan och umgänge människor emellan.  
2. Ta initiativ och göra framställningar, samt ge utlåtanden i frågor som berör föreningens 

medlemmar och dess verksamhet, särskilt på det lokala planet. 
3. Idka regionalt samarbete och verka aktivt för en utveckling av detta samarbete.  
4. Inom sitt verksamhetsområde främja medlemmarnas yrkesmässiga och samhälleliga 

medvetenhet och färdigheter genom utbildning, information och klubbverksamhet. 
5. Upprätthålla en aktiv och till medlemmarna riktad mångsidig verksamhet. Föreningen kan i 

icke-vinstbringande syfte erbjuda olika tjänster åt medlemmarna i anslutning till rådgivning, 
förmedling av förnödenheter, produkter, arbetstjänster, och dylikt. 

6. Sköta de uppgifter som anförtrotts föreningen av producentförbundet, SLC, 
lantbrukssällskapet eller SLF. 

7. Följa producentförbundets, SLC:s, lantbrukssällskapets och SLF:s stadgar och de 
stadgeenliga beslut som fattats av deras organ.  

8. På andra motsvarande sätt främja organisationernas målsättningar. 
 
Föreningen kan grunda oregistrerade klubbar och underavdelningar och tillsätta olika 
kommittéer och utskott. 
Föreningens syfte är inte att bringa vinst eller annan omedelbar ekonomisk fördel för dem som är 
delaktiga i föreningen. 
Föreningen är partipolitiskt obunden. 
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3 § 
Medlemskap 
Till medlem i föreningen kan styrelsen godkänna: 
1. fysisk eller juridisk person som idkar jordbruk, skogsbruk eller landsbygdsnäring inom 

föreningens verksamhetsområde (aktiv företagarmedlem) 
2. landsbygdssinnad person, som vill främja landsbygdsföreningens ändamål och verksamhet 

(stödande personmedlem) 
3. familjemedlem till aktiv eller stödande medlem, (enligt punkt 1 och 2), samt delägare i 

juridiska personer (enligt punkt 1) och deras familjemedlemmar (familjemedlem). 
4. företag eller annat samfund med rättskapacitet, som vill främja föreningens verksamhet 

(stödande företags-/samfundsmedlem). 
 
 
Till hedersmedlem kan föreningens möte på framställan av styrelsen kalla person, som på ett 
förtjänstfullt sätt främjat föreningens verksamhet.  
 
4 § 
Medlems skyldigheter 
Medlems skyldighet är att: 
• hysa ansvarskänsla och solidaritet gentemot andra medlemmar  
• betala medlemsavgift enligt de grunder som fastställts av föreningen 
• följa föreningens, producentförbundets, SLC:s, lantbrukssällskapets och SLF:s stadgar och 

de stadgeenliga beslut som fattats av deras organ  
• även i övrigt verka till förmån för av föreningen, producentförbundet, SLC, 

lantbrukssällskapet och SLF godkända ändamål 
 
5 § 
Medlems uteslutande och utträde 
Styrelsen är berättigad att utesluta medlem, som verkat i strid med dessa stadgar eller på annat 
sätt väsentligt skadat föreningen. Medlem som för ett kalenderår inte erlagt medlemsavgift kan 
uteslutas.  Beslut om uteslutning fattas av föreningens styrelse. Medlem som uteslutits har rätt att 
rikta skrivelse till föreningsmöte, med anhållan om att uteslutningen tas till prövning och 
avgörande av föreningsmöte. Skrivelsen skall tillställas föreningens styrelse inom trettio (30) 
dagar efter att den uteslutne fått kännedom om beslutet. 
 
Om medlem själv vill utträda ur föreningen bör han skriftligen anmäla därom till styrelsen eller 
dess ordförande eller anmäla om utträdet till föreningsmötets protokoll. Utträdet räknas ha skett i 
slutet av det kalenderår, under vilket anmälan om utträdet skett. Medlem är skyldig att erlägga 
medlemsavgiften ända till dagen för utträde.  
 
Aktiv företagarmedlem, som upphört med sin verksamhet inom lantbruks- eller annan 
landsbygdsnäring och inte längre har jord- och skogsbruksmark i sin besittning, kan kvarstå i 
föreningen som familje- eller stödande personmedlem. Dennes efterträdare, skall genom åtgärd 
av föreningens styrelse, ges möjlighet att bli aktiv företagarmedlem i föreningen.  
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6 § 
Medlemsavgifter 
Föreningens medlemmar betalar årligen en medlemsavgift enligt följande: 

1. Aktiva företagarmedlemmar erlägger årligen en grundavgift, samt därutöver en 
tilläggsavgift som bestäms på basen av areal (åkermark, växtlig skogsmark eller växthus) 
eller på något annat motsvarande sätt med utgångspunkt i verksamhetens eller 
produktionens omfattning enligt vad årsmötet besluter för ett år i sänder.  

2. Stödande personmedlemmar en grundavgift enligt vad årsmötet besluter för ett år i 
sänder. 

3. Familjemedlemmar en fast personavgift enligt vad årsmötet besluter för ett år i sänder. 
4. Stödande företags-/ samfundsmedlemmar en fast årsavgift enligt vad årsmötet 

besluter för ett år i sänder. 
 
Erlagd grundavgift berättigar till producentförbundets / SLC:s medlemstidning och 
till föreningens, producentförbundets, SLC:s, lantbrukssällskapets och SLF:s 
övriga medlemsförmåner.  
 
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgifter.  

 
Medlem som inte erlagt medlemsavgift inom föreskriven tid, har inte rätt att i föreningen utöva 
några rättigheter enligt gällande stadgar eller bestämmelser innan medlemsavgiften är betald.  
 
7 § 
Fastigheter och fonder 
Föreningen kan 
1. äga fastigheter, värdepapper och aktier, ta emot donationer och testamenten samt 
2. samla fonder för olika ändamål för upprätthållande av verksamhets- och 

organisationsberedskapen. Fondernas storlek bestäms årligen av styrelsen med beaktande av 
uppburna medlemsavgifter och föreningens ekonomiska ställning. 

 
8 § 
Föreningens möten, beslutanderätt och val av representanter 
Den högsta beslutanderätten i föreningen utövas av föreningsmötet. 
 
Medlemmarna sammankommer årligen till ordinarie årsmöte, som hålls senast inom mars 
månad. Närmare tid och plats för mötet bestäms av styrelsen. 
 
Extra möte skall sammankallas om styrelsen anser det påkallat eller om minst 1/10 av 
föreningens medlemmar skriftligen yrkar på det hos styrelsen för behandling av ett bestämt 
ärende. 
 
Varje röstberättigad medlem har motionsrätt vid ordinarie föreningsmöte. 
 
Varje medlem av landsbygdsföreningen har rätt att delta i förhandlingarna vid 
föreningens möte.  
Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar är deltagandet i möte också möjligt genom 
datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före och under mötet. 
 
I fattande av beslut vid sådant möte bör dock endast aktiva företagarmedlemmar, 
stödande personmedlemmar och företags-/samfundsmedlemmar delta, vilka vid 
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omröstning har en röst var. Endast stödande företags- eller samfundsmedlems röst kan 
användas av ombud eller representant. Ärendena avgörs med enkel majoritet, såvida inte 
i dessa stadgar annorlunda bestäms. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst och vid 
personval lotten. Om det påyrkas vid val, skall omröstning ske med slutna sedlar.  
 
9 § 
Sammankallande av föreningens möte 
Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju (7) dagar före mötet, alternativt genom 
att sätta in en annons i tidningen Landsbygdens Folk eller i den lokala pressen, eller genom att 
till varje medlem skicka en kallelse alternativt per post, e-post eller sms.  
 
Producentförbundet och lantbrukssällskapet skall informeras i god tid om mötet. 
 
10 § 
Årsmötet 
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 
1. val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet 
2. val av justeringsmän för mötets protokoll 
3. mötets behörighet 
4. styrelsens berättelse över föreningens verksamhet och ekonomi under 

föregående kalenderår samt verksamhetsgranskares berättelse 
5. fastställs bokslut och besluts om beviljande av ansvarsfrihet 
6. styrelsens förslag till medlemsavgifter, budget och verksamhet för innevarande 

kalenderår 
7. ordförandens, styrelseledamöternas och övriga representanters arvode för 

innevarande kalenderår och verksamhetsgranskares arvode för följande 
kalenderår 

8. val av ordförande för föreningen (samma person är valbar högst 5 år i följd) 
9. val av ledamöter i landsbygdsföreningens styrelse för de i tur avgående samt 

eventuella suppleanter 
10. val av minst en ordinarie verksamhetsgranskare och suppleant för följande 

kalenderår 
11. val av föreningens representanter till organisationer och möten i vilka 

föreningen har rätt att delta 
12. sammankallande av föreningens möte 
13. övriga frågor framförda i stadgeenlig ordning 
 
Om medlem i föreningen vill att ett ärende skall behandlas på föreningens möte, skall 
framställan därom göras skriftligen åt styrelsen för beredning senast  fyra dagar före mötet. Vid 
behandling av ärendet skall dock bestämmelserna i föreningslagens 24 § beaktas.  
 
Ordinarie landsbygdsföreningsmöte kan med två tredjedels (2/3) majoritet besluta om att 
uppta och avgöra vid mötet väckt fråga. Vid extra möte bör endast sådana ärenden 
behandlas, som föranlett sammankallande. 
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11 § 
Styrelsen 
Föreningens styrelse består av 6-10 ledamöter samt 0-3 suppleanter. Ledamöterna väljs 
vid årsmötet för två år åt gången. Av ledamöterna avgår årligen hälften (1/2), det första 
året efter lottning och därefter i turordning. 
 
Har ledamot under mandattiden avgått eller avlidit, skall ordinarie möte utse en ny 
ledamot för återstående mandattid.  
 
Styrelsen väljer inom sig viceordförande för ett år i sänder. 
 
Styrelsen utser en sekreterare och kassör. 
 
Styrelsen sammanträder, då ordföranden, viceordföranden eller minst en tredjedel av 
styrelsens ledamöter det begär. Den är beslutför då ordföranden eller viceordföranden 
samt minst halva antalet av styrelsens ledamöter är närvarande. 
. 
Besluten fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val då 
lotten avgör. 
 
12 § 
Styrelsens uppgifter 
Styrelsens uppgifter är att: 
1. förverkliga alla de ändamål som finns intagna i § 2 i dessa stadgar 
2. leda föreningens verksamhet samt verkställa beslut som fattats av föreningens möte, 

producentförbundet, SLC, lantbrukssällskapet eller SLF 
3. representera föreningen i alla de situationer för vilka föreningen inte valt annan representant 
4. sammankalla föreningens möten 
5. förvalta föreningens egendom och svara för föreningens räkenskaper 
6. hålla medlemsförteckning och svara för uppbärandet av medlemsavgifterna 
7. sträva till att inom sitt verksamhetsområde samla alla utövare av jord- och skogsbruk och 

andra landsbygdsnäringar inklusive familjemedlemmar samt andra landsbygdssinnade 
personer som medlemmar i föreningen, främja samverkan mellan alla medlemmar och främja 
att företagarmedlemmar ansluter sig till lantbrukets och landsbygdsföretagarnas egna 
ekonomiska företag samt upprätthålla en fast kontakt till dessa företag 

8. verka för en utveckling av lantbrukssällskapens rådgivningstjänster och främja deras 
användning 

9. effektivt utveckla föreningens olika verksamhetsformer och allmänt främja föreningens 
aktivitet 

10. bereda de ärenden som skall behandlas på föreningens möten  
11. avge utlåtanden åt producentförbundet, lantbrukssällskapet samt de lokala myndigheterna, 

göra initiativ hos dessa organ och även i övrigt hålla kontinuerlig kontakt med 
producentförbundet och lantbrukssällskapet 

12. främja spridningen av organisationernas tidningar samt 
13. främja planeringen och förverkligandet av landsbygdspolitiska projekt 
14. även på andra sätt främja de ändamål som nämns i stadgarnas 2 §. 
 
Styrelsen kan inom sig tillsätta sektioner och anförtro dessa löpande ärenden, som inte måste 
handläggas av styrelsen. 
Dessutom kan styrelsen vid behov tillsätta kommittéer och bestämma deras uppgifter. 
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13 § 
Föreningens räkenskaper 
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och 
styrelsens årsberättelse ska överlämnas till verksamhetsgranskare senast två veckor före 
årsmötet. Verksamhetsgranskare bör returnera dem samt ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen 
senast en vecka före årsmötet. 
 
14 § 
Tecknande av föreningens namn 
Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden. Rätt att teckna föreningens 
namn har dessutom person, som av styrelsen beviljats personlig rätt därtill. 
 
15 § 
Medlemsomröstning 
Om SLC:s styrelse eller producentförbundets styrelse har beslutat att föranstalta allmän 
omröstning i medlemsföreningarna, verkställs en sådan omröstning bland landsbygdsföreningens 
medlemmar i enlighet med vad som bestäms i SLC:s eller producentförbundets stadgar och ett 
särskilt röstningsreglemente. 
 
16 § 
Ändring av stadgarna och upplösande av föreningen  
Beslut om ändring av dessa stadgar är inte giltigt, om inte beslutet har fattats på två på varandra 
följande möten som hållits med minst en månads mellanrum av vilka det ena mötet bör vara 
ordinarie. Beslutet bör omfattas av minst 2/3 av de på det sista mötet avgivna rösterna.  
 
Beslut om upplösande av föreningen, eller föreningens utträde ur producentförbundet eller 
lantbrukssällskapet, är inte giltigt om inte beslutet har fattats med minst tre fjärdedels (3/4) 
majoritet vid två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, av vilka det ena 
mötet bör vara ordinarie.  
 
Om föreningen upplöses, skall om den planerade användningen av tillgångarnas överskott 
inbegäras producentförbundets och lantbrukssällskapets utlåtanden. Överskottet skall överlåtas 
till sådan verksamhet som stöder föreningens ändamål.  
 
Frågan om ändringen av stadgarna, föreningens upplösning eller föreningens utträde ur 
producentförbundet eller lantbrukssällskapet skall anges i möteskallelsen och 
producentförbundet och lantbrukssällskapet skall höras i frågan.  
 
17 § 
Föreningslagens bestämmelser 
I övrigt följs bestämmelserna i föreningslagen. 
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