Bikupans stadgar

§1
Föreningens namn är Kooperativa ekonomiska föreningen Bikupan i Jönköping.

§2
Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att åt
dessa anskaffa och tillverka livsmedel och andra förnödenheter av hög kvalitet, till rimligt
pris.

Målsättning
●
att

sprida de kooperativa idéerna.

(Den kooperativa ekonomin tar vara på marknadsekonomins initiativförmåga och
handlingsfrihet och planekonomins rättvisa fördelning av vinsten)
●
att
tillhandahålla ekologiskt riktiga,
resursbevarande,
miljöbättre varor,
som vid produktion, användning och som avfall
innebär minsta möjliga
miljöbelastning.
●

att
tillhandahålla ekologiskt producerade livsmedel. I första hand
från
producenter under KRAV eller
motsvarande svensk organisation. Importerade
varor skall i första
hand ha IFOAMS kontroll, eller uppfylla EUs regler för
ekologisk
produktion - Rådets förordning (EG) nr 834/2007 samt
Kommissionens
förordning (EG) nr 889/2008, eller för landet motsvarande
kontroll.

●

att
förädlade livsmedel skall vara näringsriktiga och innehålla ett
minimum
av tillsatsämnen. att tillhandahålla ekologiskt
producerade livsmedel.

●

att
sträva efter direktkontakt med producenter för att uppnå högsta
möjliga
kvalitet och ett minimum av transport, dvs gynna
närproducerade varor.

●

att
vara solidarisk med bl a tredje världen genom att tillhandahålla
inte innebär förtryck, utsugning och sociala orättvisor.

●

att

varor som

kämpa mot livsmedelsmonopol och internationella truster.

(Därmed ställer vi oss solidariska med bojkotter som riktar sig mot dessa.)
●
att

ha fasta priser och mängdrabatter men inga extrapriser.

●

att

förse konsumenten med klar, ärlig och fullständig

●

att
arbeta med returförpackningar och ekologiskt anpassade förpackningar i
naturnära material.

●

att
sprida och fördjupa demokratin genom att ge människor möjlighet att vara
aktiva i frågor som berör deras konsumtion.

●

att
sprida de idéer som föreningen arbetar för genom försäljning av
och tidskrifter.

●

att
verka för forskning och utveckling inom näringsfysiologi,
livsmedelsförädling, miljöpåverkan och konsumtion.

produktupplysning.

litteratur

§3
Medlemskap
1.
Medlem

kan den bli, som accepterar föreningens ändamål och stadgar.

2.

Varje medlem deltar endast med en insats i föreningen.

3.

Insatsen, som är 300 kr, betalas kontant vid inträdet.
4.
Medlem är skyldig att betala den årsavgift, högst 300 kr, som fastställes av
föreningsstämman.

5.

Endast enskilda människor (fysiska personer) kan bli medlemmar föreningen.

6.

Medlemskapet är en personlig rättighet, som ej kan överlåtas.

7.

Medlem betalar kontant vid inköp och erhåller viss procent i rabatt som fastställes av
styrelsen.

8.

Förnyad årsavgift ska betalas senast den 31/1 innevarande år.

9.

Varje medlem har en röst.

10.

Medlems rösträtt kan utövas genom annan medlem som ombud
genom skriftlig fullmakt. Dock får ingen som ombud företräda mer än en medlem
11.
Medlem är skyldig att följa gällande föreningslag, föreningens stadgar och på
föreningsstämma fattade beslut. Medlem bör efter bästa förmåga främja föreningens
utveckling och verka för samhörighet och god sämja inom medlemskretsen.

§4

Medlemskaps upphörande
1.
Den

som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till

styrelsen.

2. Inbetald
insats återbetalas, om så önskas, inom 6 månader efter skriftlig
begäran om utträde.

3. Utträdande medlem skall få eventuell återbäring efter årets slut.
4.
Medlem

som efter påminnelse av styrelsen inte betalat sin årsavgift

före den 1/3, mister sina medlemsförmåner, till dess avgiften är erlagd.
4.
Medlem

kan av styrelsen suspenderas och efter prövning av kommande

föreningsstämma uteslutas ur föreningen. Sådana åtgärder kan ske om
medlemmen inte längre uppfyller villkoren för inträde i
föreningen.

Suspenderad medlem har närvaro- och yttranderätt under den del av föreningsstämman
som behandlar medlemmens eventuella uteslutning.

§5
Personal
1.
De
2. De

anställda skall var medlemmar i föreningen.
anställda bör vara fackligt anslutna.

3. Lön
och anställningsvillkor fastställs via förhandling mellan
personalens
lokala fackliga
organisation, när
sådan finns, i annat fall mellan
personalen och styrelsen.

§6
Styrelse och revisorer
1.
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst 5 och
högst 9

personer, som väljs bland medlemmar på ordinarie föreningsstämma. Mandatperioden är
2 år. Strävan ska vara att förnya styrelsen på någon eller några poster vid varje ordinarie
stämma.
Två styrelsesuppleanter väljs för ett år.
2.

Styrelsen konstituerar sig senast 14 dagar efter ordinarie föreningsstämma.

3.
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer
och en
revisorssuppleant. De väljs för ett år.
4.
Föreningens styrelse har sitt säte i Jönköping.

5. Föreningens styrelse är beslutsmässig när minst hälften av
närvarande och samtliga varit kallade.

ledamöterna är

6. Medlem

har närvaro- och yttranderätt på styrelsemöten.

7. Styrelsen
ledning.

är inför föreningsstämman gemensamt ansvarig för föreningens

8. Föreningsstämman skall avgöra ärenden av principiell art och/eller
ekonomisk betydelse som:

större

- Förändringar av föreningens verksamhetsområde.
- Målsättning och planer i stort för föreningen
- Inköp eller försäljning av fastigheter eller lokaler.
- Upptagande av lån eller belastande av
fastighetsinteckning.
9.
Kollektivavtal skall tecknas mellan styrelsen och personalens lokala organisation.

§7
Föreningsstämma
1.
Högsta
2. Ordinarie

beslutade instans i föreningen är föreningsstämman.
föreningsstämma hålls årligen innan april månads utgång.

3. På
föreningsstämman skall av ordföranden upprättas och till godkännande
framläggas en förteckning över närvarande medlemmar
och ombud för
medlemmar med uppgift om en vars rösträtt. Efter godkännande används listan
som röstlängd.
4. Skriftlig
kallelse, förslag till dagordning, motioner och
stadgeändringsförslag skall vara medlemmarna till handa senast tre
veckor före
stämman.
Även andra meddelanden sker per brev eller
epost till
medlemmarna.

5. Motioner
skall vara styrelsen tillhanda senast 60 dagar före stämman.
Styrelsen ska till
stämman
avge ett utlåtande över motionerna.
6. Förvaltningsberättelse,
balans- och resultaträkning och styrelsens utlåtande
över inkomna motioner, skall finnas tillgängliga i Bikupan för samtliga
medlemmar, minst en vecka före stämman.
7. Extra stämma skall hållas när styrelsen, revisor eller minst 10 % av de
röstberättigade medlemmarna så begär det. Styrelsen skall
utfärda kallelse till
extra stämman inom 14 dagar.
8. Vid

ordinarie stämma skall förekomma:

1.
Val

av mötesordförande

2. Val

av mötessekreterare

3. Fastställande av röstlängd
4. Val

av två protokolljusterare, som tillika är rösträknare

5. Fråga om stämman utlysts i rätt ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens

redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret

8. Revisorernas berättelse för samma år
9. Fråga om fastställande av balansräkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust

enligt den fastställda balansräkningen
12.
Bestämmande

av ersättning till styrelseledamöter och revisorer

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

15. Val av tre ledamöter i valberedningen och en suppleant
16. Ärende, som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

§8
Valberedning
Föreningsstämman utser tre ledamöter jämte en suppleant

§9
Beslut
Alla beslut inom föreningen fattas med två tredjedels majoritet. Val sker om så önskas i
sluten omröstning, i andra frågor sker omröstning öppet. Målet ska vara att fatta enhälliga
beslut.

§10
Räkenskaper och förvaltning
1.
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
2. Räkenskaperna

skall vara revisorerna tillhanda senast den 15 februari.

3. Styrelsen
skall senast den 1 mars till revisorerna avlämna en
förvaltningsberättelse, som undertecknats av styrelseledamöterna.

Berättelsen ska uppta vinst- och förlusträkning för det gångna räkenskapsåret,
balansräkning och uppgifter om föreningens verksamhet enligt kapitel 9, §9 av lagen om
ekonomiska föreningar.
4.
Revisionen

skall vara verkställd och revisionsberättelsen inlämnad före den

15

mars.
5. Firmatecknare
utses av styrelsen och skall vara minst
tecknar firman var för sig.

2 personer som

§11

Överskottets fördelning och föreningens upplösning
1.
Överskottet i föreningens verksamhet skall fördelas av föreningsstämman
enligt följande:

1.1 För överskottsandel upp till 25 000:Detta fördelas till lika delar till reservfond och till utvecklingsfond.
Till föreningens reservfond avsätts medel som skall täcka eventuell rörelseförlust. Fonden
kan uppgå till maximalt 10% av de senaste två årens genomsnittliga omsättning
Till föreningens utvecklingsfond avsätts medel för att utveckla butiken, inredning,
utrustning. Fonden kan uppgå till maximalt 5% av de senaste två årens genomsnittliga
omsättning

1.2 Överskottsandel över 25 000:- dvs efter avsättningar till fonder, skall fördelas av
stämman.

1.3 För det fall, där fonder nått sin maximala storlek enligt 1.1 skall hela överskottet
fördelas av stämman, och inga avsättningar till fonder skall ske

1.4 Stämman skall fördela överskott under 1.2 och 1.3 i enlighet med föreningens

ändamål.

2.
Vid
föreningens upplösning skall i första hand återbetalas alla inbetalade
insatser och sedan fördelas resterande tillgångar mellan medlemmarna

§12
Samarbete med annan förening
Föreningen skall i möjligaste mån samarbeta med andra föreningar som organiserats i
likartat syfte. Föreningen skall i möjligast mån samarbeta med och stödja arbetsgrupper som
söker finna egna lösningar på kriser de utsätts för.

§13
Likvidation
Föreningsstämman beslutar om föreningen skall träda i likvidation. Beslut att föreningen
skall träda i likvidation är endast giltigt om samtliga medlemmar är eniga om detta eller om
beslutet fattas på två, på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie.

§14
Ändring av stadgar
Beslut om ändring av stadgarna beslutas av samtliga medlemmar eller på två på varandra
följande föreningsstämmor, varav en ordinarie.

§15
Registrering av stadgeändring
Beslutet om ändring av stadgar skall av föreningens ordförande anmälas för registrering hos
berörd myndighet. Beslutet gäller först efter registreringen.

§16
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar

Stadgarna antogs vid det konstituerande mötet den 22 november 1988.
Justeringar antogs vid ordinarie föreningsstämma 1 mars 1992 och vid extra
föreningsstämma 6 maj 1992.
Justeringar antogs vid ordinarie föreningsstämma den 17 april 1999, vid extra
förenings-stämma den 13 november 1999 och vid ordinarie föreningsstämma den 15 april
2000.
Ändringar godkändes vid extra föreningsstämma den 22 februari 2014 och vid ordinarie
föreningsstämma den 18 april 2015.

