
 
 

Stadgar 
 

 § 1. Föreningen 
Föreningen Äldre Boskap är ideell och bildades 2007.  

 
§ 2. Säte 

Strängnäs kommun. 
 

§ 3. Ändamål 
 
Föreningen ska bevara den fjällnära boskapen som lantras enligt definitionen oförädlad och FAO´s 
definition av preservation =  spara/skydda, inte utveckla genom styrning mot specialiserade 
avelsmål. Grundtanken är att djuren i första hand ska användas på traditionellt sätt för att få fram 
kött och mjölk till det egna hushållet.  
 
Att genom rikstäckande genbanksverksamhet trygga en bas-/variationspopulation av fjällnära 
boskap, där levande djur ska utgöra grunden och fryst genetiskt material ses som ett viktigt 
komplement. Den fjällnära populationen, inom det vidare rasbegreppet fjällras, är ett så gott som 
oförädlat restbestånd av fjällrastyp.  
 
Stor genetisk variation ska eftersträvas, liksom en relativt effektiv population, med så jämn 
könsfördelning som praktiskt är möjligt. Populationens karaktär och funktion, yttre naturligt 
nedärvda variation och inre anpassade egenskaper ska beaktas i bevarandearbetet. Det är alltså inte 
enbart ett teoretiskt, genetiskt bevarande vi strävar efter. I genbanksverksamheten ska följande 
dokument användas: kontrakt, härstamningsintyg och årsrapport. Ett genbanksregister ska 
upprätthållas med uppgifter om djurens härstamning tillbaka till founders, för att ge föreningen 
kontroll över populationens genetiska variation, inavelsgrad och viktiga linjer.  
 
 

§ 4. Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret; 1 januari t.o.m. 31 december. 
 

§ 5. Årsmöte 
Föreningens demokratiskt högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte ska hållas senast 
6 månader efter räkenskapsårets utgång. Extra årsmöte hålles om styrelse, revisor eller årsmöte med 
minst 2/3 majoritet påkallar det. Anledningen till det extra årsmötet ska anges i kallelsen. Kallelse 
till ordinarie eller extra årsmöte ska ske genom brev eller medlemstidning senast 14 dagar före 
årsmötet. Till årsmötet ska samtliga medlemmar inklusive hedersmedlemmar kallas. 

 
§ 6. Medlemskap 

Medlem är den som erlagt enkel och full medlemsavgift eller den som av årsmötet befriats från 
sådan = hedersmedlem.  

§ 7. Uteslutning 
Verkar medlem i strid med föreningens ändamål, agerar till uppenbar skada för föreningen eller får 
djurförbud av djurskyddsmyndighet, har styrelsen rätt att efter utredning föreslå årsmötet att 
utesluta medlemmen. Samma princip gäller för återinträde. 
 

 



§ 8. Rösträtt 
Medlem som erlagt medlemsavgift senast 1 månad före årsmötet och som personligen är närvarande 
har en röst. Hedersmedlem har en röst. Poströstning och röstning genom fullmakt eller ombud är 
ogiltigt.  

§ 9. Styrelsens sammansättning 
Styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter inklusive ordförande och minst 3 suppleanter. 
Suppleanterna väljs i inträdesordning på 1 år. Styrelsens ordförande väljs på 1 år. Övriga ordinarie 
ledamöter väljs på 2 år, så att hälften står i tur att avgå varje år. Styrelsen utser inom sig vice 
ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen kan utse funktionärer om så erfodras. Styrelsen är 
beslutande då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Ordförande har utslagsröst vid lika 
röstetal. Suppleant som inträder med rösträtt räknas vid det aktuella mötet som ordinarie ledamot. 
 

§ 10. Styrelsens åliggande 
Föreningen förvaltas från årsmöte till årsmöte av en styrelse. Styrelsen åligger att verkställa 
årsmötets beslut samt att främja föreningens ändamål, att förbereda de ärenden som årsmötet ska 
behandla, ombesörja bokföring, förvalta föreningens medel på ett betryggande sätt, senast 1 månad 
före årsmötet lämna sina redovisningshandlingar till revision, till årsmötet upprätta medlems-
företeckning, upprätta verksamhetsberättelse, upprätta resultat- och balansräkning, föra protokoll 
vid sammanträden, hålla genbanksregister över aktuella djur, fatta beslut om att till genbank ansluta 
nya djur som inte har fullständig härstamning inom densamma, och undersöka om andra 
raser/populationer utöver den fjällnära boskapen kan passa in i föreningens verksamhet.  
 

§ 11. Firmatecknare 
Styrelsens ordförande och den inom styrelsen konstituerade kassören äger rätt att teckna i 
föreningens namn, var och en för sig. Utöver dessa båda äger styrelsen rätt att utse ytterligare 
firmatecknare.  
 

§ 12. Revisorer 
Minst 1 och högst 2 ordinarie revisorer, samt minst 1 och högst 2 revisorsuppleanter väljs på 1 år av 
årsmötet. 
 

§ 13. Valberedning 
En valnämnd/valberedning bestående av 3 personer ska väljas på ett år av årsmötet. En av dessa ska 
utses till sammankallande. Valberedningen skall meddela styrelsen vilka nomineringar som 
föreligger senast 1 vecka före årsmötet. Alla nomineringar ska redovisas på årsmötet.  
 

§ 14. Motionstid och nomineringar 
Motion ska vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka före årsmöte. Nominering av kandidater till  
ordinarie platser inom styrelse och revision skall vara valberedningen tillhanda senast 1 vecka före 
årsmötet. Uppstår vakans eller avsägelse efter nomineringstidens slut gäller dock fri nomineringstid. 
För val av övriga funktionärer gäller fri nomineringstid. 
 

§ 15. Stadgeändring och föreningens upplösning 
Beslut om ändring av stadgar eller om föreningen ska upplösas måste fattas med minst 2/3 majoritet 
på två, på varandra följande årsmöten, varav det ena måste vara ordinarie. Upplöses föreningen ska 
dess tillgångar användas för att bevara våra lantraser, med samma ändamål som är inskrivna i 
föreningens stadgar. 
 

§ 16. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma: 
 Mötets öppnande 
 Fastställande av röstlängd 
 Fråga om årsmötets behöriga utlysning 



 Val av mötets ordförande 
 Val av mötets sekreterare 
 Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare 
 Styrelsens årsredovisning 
 Revisorernas berättelse 
 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
 Beslut med anledning av styrelsens vinst eller förlust 
 Fastställande av balansräkning 
 Verksamhetsplan och budget 
 Ersättning till funktionärer 
 Val av styrelsens ordförande 
 Val av styrelsens övriga ordinarie ledamöter 
 Val av styrelsens suppleanter 
 Val av revisorer 
 Val av valberedning 
 Fastställande av årsavgift för nästa räkenskapsår 
 Motioner och ärenden som har lämnats till årsmötet 
 Tid och plats för nästa årsmöte 
 Övriga frågor 
 Mötets avslutande 

 
Stadgarna är antagna vid årsmötet i Strängnäs 2008, ändrade av årsmötet 2011 och 
årsmötet 2021. 


