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Den Goda Jorden ideell förening förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationer.  
Föreningen arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.  

 

 
2008.06.02. 

DEN GODA JORDEN ideell förening 
 

STADGAR 
Antagna vid årsmöte den 23 mars 2006. 

Reviderade vid årsmöte den 27 april 2008 
 
§ 1 Föreningens namn 
Föreningens namn är Den goda jorden ideell förening. 
 
§ 2 Ändamål 
Den goda jorden ideell förening skall samla in och förmedla kunskap om den goda jordens stora 
betydelse för kommande generation. Föreningen ska arbeta för att stoppa urbaniseringen på 
åkermark. Föreningen skall vara partipolitiskt samt organisationsmässigt obunden. 
 
§ 3 Säte 
Berte Museum, Slöinge, Falkenbergs kommun 
 
§ 4 Beslutande och verkställande organ 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och styrelsen dess verkställande organ. 
 
§ 5 Omröstning 
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 
 
§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår 
Verksamhets- och räkenskapsår skall omfatta kalenderår. 
 
§ 7 Revision 
Årsmötet väljer revisor. Styrelsens förvaltningsberättelse och räkenskaper jämte övriga handlingar 
skall överlämnas till revisorn senast den 15 februari varje år. 
 
§ 8 Stadgeändringar 
Stadgeändringar skall göras vid årsmöte. Ändring i dessa stadgar skall göras, endera med enhälligt 
beslut på årsmöte, eller med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten. 
 
§ 9 Medlem 
Medlem är var och en som ansluter sig till föreningen mot en medlemsavgift. Medlemsavgiftens 
storlek beslutas vid årsmöte. Uteslutning av medlem kan ske om denne motverkar föreningens 
mål och syften. 
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§ 10 Motioner 
Förslag eller motioner skall inges till styrelsen före årsmötet, dock senast den sista januari. 
 
§ 11 Årsmöte 
Ordinarie årsmöte skall årligen hållas senast i mars månad. Styrelsen åvilar att skriftligen kalla 
medlemmar senast 14 dagar före mötet. Tidpunkt och plats bestämmes av styrelsen. 
 
§ 12 Extra möte 
Styrelsen äger kalla till extra möte när så erfordras. 
 
§ 13 Ärenden 
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: 
1 val av ordförande 
2 val av sekreterare för stämman 
3 val av två justeringsmän 
4 styrelsens och revisorernas berättelse 
5 ansvarsfrihet för styrelsen 
6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 
7 ersättning till styrelsen och revisorerna 
8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt beslut om medlemsavgift 
9 val av styrelse och styrelseordförande 
10 val av två revisorer samt en revisorssuppleant 
11 fråga om val av valberedning 
12 övriga frågor 
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13. 
 
§ 14 Styrelsens sammansättning 
Styrelsen består av ordförande, upp till sex ledamöter och upp till fem suppleanter. 
Styrelseledamöterna väljes av årsmötet för två år, med hälften vartannat år. Ordföranden väljes 
för ett år. Styrelsen väljer vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer. 
 
§ 15 Styrelsens möten 
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutsmässig då minst halva antalet 
ledamöter är närvarande. 
 
§ 16 Föreningens upplösning 
Beslut om föreningens upplösning skall, för att vara giltig, antingen ha biträtts av samtliga 
röstberättigade medlemmar eller ha fattats av två på varandra följande årsmöten varav på det sista 
av 2/3 av de närvarande röstberättigade. I händelse av föreningens upplösning skall dess 
eventuellt kvarvarande tillgångar tillfalla den eller de som föreningen vid två på varandra följande 
möten, varav ett årsmöte, beslutar. 
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