Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Östra
Vätterbranterna
Dessa föreningsstadgar har antagits för Biosfärområde Östra Vätterbranterna- ideell förening vid
konstituerande föreningsstämma den 4 juni 2012. Inklusive justeringar från årsmötet 21 mars
2013 och 29 mars 2015.
§ 1 Föreningen
Föreningens namn tillika firmabeteckning är: Biosfärområde Östra Vätterbranterna –
ideell förening. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Jönköpings kommun.
§ 3 Föreningens ändamål
Biosfärområdet Östra Vätterbranterna ska långsiktigt sträva mot att ständigt utvecklas som ett
lokalt och internationellt modellområde för hållbar utveckling och att vara en förebild för
bred samverkan mellan olika intressegrupper. Detta görs genom att:


Bevara och utveckla områdets unika värden och förmedla landskapets identitet bland
näringsidkare, boende och besökare.



Stödja forskning, utbildning och praktik samt utgöra en brygga mellan vetenskapliga rön
och lokal kunskap samt dess tillämpning.



De tre dimensionerna i hållbar utveckling – den ekologiska, socio-kulturella och
ekonomiska - ges praktisk tillämpning och förankras genom olika projekt.



Arbetet bedrivs lokalt på ett sätt som bidrar till lösningar på globala utmaningar.



Biosfärområde Östra Vätterbranterna fungerar som en mötesplats mellan forskare och
praktiker såväl som mellan myndigheter och ideella organisationer samt företag och
enskilda människor.



De tre funktionerna utveckla, bevara och stödja genomsyrar verksamheten och
forskningsresultat om hållbar landskapsförvaltning produceras och tillämpas.

§ 4 Föreningens värdegrund
Hållbar utveckling
Vår grund i arbetet med hållbar utveckling är det ekologiska systemet. Vi är alla beroende av
fungerande ekosystem. Socio-kulturell och ekonomisk hållbarhet kompletterar den ekologiska
och tillsammans bildar de tre dimensionerna en odelbar helhet. Vi har alla ett ansvar mot
eftervärlden att förvalta och förbättra samt att utveckla innovationer och finna nya lösningar.
Samsyn kring områdets unika värden
Östra Vätterbranterna är en gemensam resurs. Vi erkänner landskapets alla värden och
utvecklar kontinuerligt en samsyn på hur de kan bevaras och utvecklas.
Samverkan och demokrati

Vi främjar delaktighet i beslut och processer, mellan aktörer från olika intressesfärer,
som rör landskapet lokalt och regionalt. Villkoren för samverkan är öppen redovisning av
olika intressen och kunskaper samt en ömsedig respekt för de åsikter som kan bli följden
av skilda utgångspunkter.
Vi arbetar för att alla människors lika värde och rättigheter respekteras, detta oavsett till
exempel ålder, kön, sexualitet, etnicitet, livsåskådning eller funktionsförmåga. Vi strävar också
efter att denna mångfald representeras i föreningen och i de projekt vi väljer att stödja och
initiera.
Kunskap och lärande
Föreningen ska vara en lärande organisation som värderar både traditionell kunskap och
erfarenhet samt hållbara lösningar baserade på vetenskap, etik och teknik. Vi arbetar
tillsammans för att utveckla lärande om hållbara visioner och som en aktör inom
hållbarhetsområdet.
§ 5 Geografiskt verksamhetsområde
Föreningens verksamhetsområde omfattar socknarna Rogberga, Öggestorp, Huskvarna,
Hakarp, Lekeryd, Svarttorp, Skärstad, Ölmstad, Gränna och Visingsö i Jönköpings
kommun samt Adelöv i Tranås kommun, enligt fastställd karta. Verksamhetens gränser
utgör inte hinder för geografisk avgränsning av enskilda projekt eller framtida förändringar av
verksamhetsområde.
§ 6 Medlemskap
Föreningen är öppen för enskilda och juridiska personer som vill stödja biosfärområdets
utveckling. Ansökan om medlemskap för organisationer görs skriftligen till föreningens styrelse.
Inbetald medlemsavgift utgör grund för enskilt medlemskap. Som medlem förväntas man dela
föreningens värdegrund och följa dess stadgar.
Medlem i biosfärföreningen har rätt att under verksamhetsåret delta i sammankomster som
anordnas samt erhålla information om föreningens angelägenheter. Medlemmarna i föreningen
har rätt att till föreningsstämman inlämna motioner i enlighet med § 21.
§ 7 Medlemsavgift och finansiering
Beslut om årlig medlemsavgift tas vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte) och första gången vid
föreningens bildande. Avgiften ska erläggas inom sex (6) veckor efter avisering.
Biosfärverksamheten kan därutöver också finansieras genom bidrag/personalinsatser. För
enskilda projekt kan sökas särskild finansiering.
§ 8 Uppsägning av medlemskap
Juridisk person som vill träda ur föreningen ska meddela detta skriftligen till styrelsen. I samband
med utträde ur föreningen förlorar medlemmen rätt att delta i överläggningar och besluta om
föreningens angelägenheter. Enskild medlem avslutar medlemskapet när man efter påminnelse
inte betalat medlemsavgiften.
§ 9 Uteslutning
Medlem som motarbetar föreningens värdegrund, verksamhet eller utveckling eller som
missbrukar sitt medlemskap kan uteslutas ur föreningen av styrelsen. Den som uteslutits förlorar
omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och besluta om föreningens angelägenheter.
Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman. Detta ska
ske genom att en anmälan till styrelsen inom tre (3) månader efter det att meddelande om
uteslutning avsänts till medlemmen.

§ 10 Styrelsen
När föreningsstämman inte är samlad är styrelsen beslutande organ och ansvarar för
föreningens angelägenheter. Styrelsen består av nio (9) till tretton (13) ledamöter.
Föreningens sju (7) grundare, Jönköpings kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län,
Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas Riksförbund LRF, Södra skogsägarna, Världsnaturfonden
WWF samt Naturskyddsföreningen genom Gränna Skogsgrupp utser inom respektive
organisation en (1) ordinarie ledamot och en (1) ersättare. Övriga ledamöter väljs på
personligt mandat utan ersättare.
I styrelsen bör dessutom ingå representanter för forskning/utbildning respektive näringsliv.
Ordinarie styrelseledamot ska vara medlem i föreningen. Ledamöterna väljs på två (2) år med
växlande mandattid.
Ordförande för föreningen väljs på föreningsstämman för ett (1) år. I övrigt konstituerar
styrelsen sig själv och organiserar föreningens arbete. Det ska vara möjligt att knyta adjungerade
ledamöter till styrelsen samt tillskapa utskott och rådgivande organ liksom olika arbetsgrupper av
både permanent och tillfällig art. Styrelsen får delegera beslutsfunktioner och arbetsuppgifter till
koordinatorn samt till de olika grupperna.
Ordföranden kallar till styrelsemöte. Styrelsemöte ska hållas minst fem (5) gånger per år.
Protokoll ska föras vid samtliga styrelsemöten. Styrelsen är beslutför när minst hälften av
ledamöterna är närvarande. Adjungerade ledamöter får delta i förhandlingarna med inte i
besluten. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den uppfattning som
ordföranden företräder, utom vid personval då frågan avgörs genom lottning.
§11 Koordinator
Styrelsen ska tillsätta en verksamhetsledare för den löpande samordningen av biosfärarbetet. I
enlighet med gängse biosfärnomenklatur benämns denne koordinator. Arbetsgivaransvaret för
koordinatorn kan läggas på någon av de organisationer som ingår i föreningen.
§ 12 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av de personer som styrelsen utser.
§ 13 Årsredovisning
I årsredovisningen ingår förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.
Årsredovisningen ska lämnas till revisorerna senast nio (9) veckor före årsstämman.
§ 14 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
§ 15 Revisorer
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av de revisorer som utses av
föreningsstämman. Föreningen ska ha två (2) revisorer samt en (1) ersättare. Samtliga väljs på ett
(1) år. Minst en (1) av revisorerna ska vara auktoriserad.
§ 16 Revision
Årsrevisionen ska vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen senast sex (6)
veckor före ordinarie föreningsstämma (årsmöte).
§ 17 Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma
(årsmöte) hålls årligen före april månads utgång.
Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denna av den som
styrelsen utsett.
Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal röstberättigade som är närvarande vid mötet.
Vid stämman har varje närvarande medlem en (1) röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid
ordinarie föreningsstämma (årsmöte) ska följande ärenden behandlas:

Val av ordförande för föreningsstämman
Meddelande av styrelsens val av sekreterare för föreningsstämman
Vid behov fastställelse av röstlängd
Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonerna är tillika
rösträknare vid öppen omröstning
Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret
Revisorernas berättelse
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Bestämmande av eventuell ersättning till styrelseledamöter och revisorer
Beslut om årlig medlemsavgift
Beslut om antal styrelseledamöter
Presentation av organisationernas utsedda representanter i styrelsen
Val av övriga ledamöter i föreningens styrelse
Val av ordförande för föreningen
Val av revisorer och revisorsuppleant
Val av valberedning jämte sammankallande
Ärenden som styrelsen eller medlem har hänskjutit till föreningsstämman
Övriga ärenden
Mötets avslutande

§ 18 Valberedning
Valberedningen ska bestå av tre (3) till fem (5) ledamöter med ersättare.
§ 19 Kallelse
Kallelse till föreningsstämma ska ske genom meddelande till varje medlem.
Kallelse ska ske senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma (årsmöte).
Datum för föreningsstämman ska aviseras senast sex (6) veckor innan stämman. I kallelsen anges
de ärenden som ska behandlas på stämman.
§ 20 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska utlysas om styrelsen så beslutar, om minst en revisor begär det eller
om minst en tredjedel (1/3) av medlemmarna så önskar. Kallelse till extra föreningsstämma ska
ske senast två (2) veckor före mötet.
§ 21 Motioner
Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) ska anmälas
skriftligen till styrelsen senast fyra (4) veckor innan mötet.
§ 22 Upplösning av föreningen
Föreningen kan upplösas av två (2) på varandra följande föreningsstämmor varav en (1) ska vara
ordinarie årsmöte. Två tredjedels (2/3) majoritet (kvalificerad majoritet) för beslutet ska föreligga.
Vid föreningens upplösning ska tillgångarna överlämnas till förening eller föreningar som arbetar
för bygdens utveckling inom biosfärområdet.
§ 23 Stadgeändring
Beslut om att ändra stadgarna fattas av enig ordinarie föreningsstämma eller av två (2) på
varandra följande föreningsstämmor varav en (1) ska vara ordinarie årsmöte. Två tredjedels (2/3)
majoritet (kvalificerad majoritet) krävs för att beslutet ska föreligga i det senare fallet.

