STADGAR
för BioDrivMitt
Organisationsnummer: 802444-3130
Antagna av föreningsstämma den 25 april 2014
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1 Firma
Föreningens svenska namn är BioDrivMitt
§ 2 Ändamål
Främja användning och produktion av biodrivmedel i Dalarna och Gävleborg och angränsande län.
§ 3 Verksamhet
BioDrivMitt skall agera som ett samverkansorgan mellan myndigheter, kommuner, företag,
högskolor och övriga organisationer i Dalarna och Gävleborg med omnejd som strategiskt och
aktivt ska arbeta för en ökad andel fossilfria drivmedel.
BioDrivMitt kommer konkret att verka för att förnybara drivmedel som biogas, etanol, biodiesel, vätgas, biometan och grön el får framgång på den regionala marknaden. För detta
krävs informationsinsatser, påverkan, nya direktiv, omfattande investeringar och en bred samverkan i regionen.
BioDrivMitt kommer att fungera som en plattform som erbjuder support och tillgång till ett
brett nätverk av kunskap och erfarenhet inom biodrivmedelsområdet.
BioDrivMitt kommer att arbeta i nära samverkan med produktionsbolag i regionen.
BioDrivMitt kommer att arbeta för att regionala aktörer i samverkan bygger upp en infrastruktur för produktion, distribution och försäljning av biodrivmedel med ett paraplyperspektiv för
regionen.
BioDrivMitt kommer även att samverka med övriga samverkansorgan kring biodrivmedel i
Sverige.
BioDrivMitt skall åstadkomma ovanstående mål bland annat genom att anordna aktiviteter
och möten.
BioDrivMitt är en självständig svensk juridisk person.
§ 4 Styrelsens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Gävle.
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§ 5 Organisation
Föreningens verksamhet utövas genom föreningsstämma, styrelse och om styrelsen så beslutar temporära kommittéer/arbetsgrupper.
§ 6 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen beslutar.
§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
§ 8 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs ett beslut vid ordinarie föreningsstämma med en majoritet
av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
§ Upplösning av förening
För upplösning av föreningen krävs beslut på två, på varandra följande, föreningsstämmor,
varav minst en måste vara ordinarie. Beslut fattas med en majoritet av minst ¾ av antalet avgivna röster.
Medlem har inte rätt till andel i föreningens behållning när den upplöses. I beslut om upplösning av föreningen skall stämman besluta om hur dess behållna tillgångar skall överföras till
organisation/verksamhet som verkar i överensstämmelse med föreningens inriktning.
MEDLEMSKAP
§ 10 Antagande av medlem
Medlemskap i föreningen kan förvärvas både fysiska personer och juridiska personer (organisationsmedlemmar).
§ 11 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs av föreningsstämman som får besluta om olika avgifter för olika
medlemskategorier.
§ 12 Utträde ur föreningen
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som ej inom föreskriven tid erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.
Till medlem som utträtt ur föreningen på egen begäran återbetalas ej hela eller delar av erlagd
medlemsavgift.
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§ 13 Uteslutning av medlem
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen motarbetat
föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
Till medlem som uteslutits ur föreningen återbetalas den del av erlagd medlemsavgift som
motsvarar det antal månader som återstår av verksamhetsåret när beslut om uteslutning fattas.
FÖRENINGSSTÄMMA
§ 14 Tidpunkt, plats och kallelse
Föreningsstämma är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma hålls
en gång om året före april månads utgång. Styrelsen bestämmer plats och tidpunkt för stämman.
Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast 4 veckor före stämman meddelas
samtliga medlemmar genom e-post, fax eller brev.
Dagordningen för ordinarie föreningsstämma skall senast 2 veckor före stämman hållas tillgänglig för medlemmarna.
§ 15 Rösträtt och beslut
Vid föreningsstämman äger medlem som fullgjort sina skyldigheter i enlighet med dessa
stadgar rätt att närvara samt yttrande- förslags- och rösträtt. Varje medlem (även organisationsmedlemmar) har en röst. Styrelsen kan besluta om att närvaro vid föreningsstämma även
kan uppfyllas genom någon forma av elektronisk kommunikation.
Beslut vid föreningsstämman fattas med enkel majoritet såvida inte annat föreskrivs i dessa
stadgar. Vid lika röstetal som ej avser personval gäller den mening som biträds av ordföranden för mötet. Vid lika röstetal avseende personval får lotten avgöra utgången.
§ 16 Förslag till ärenden
Föreningsmedlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen kan avge förslag till ärenden
att behandlas vid föreningsstämman.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före föreningsstämman.
§ 17 Ärenden vid föreningsstämma
Vid föreningens ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
a)   val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att justera protokollet
vid föreningsstämman,
b)   upprättande av röstlängd,
c)   fråga om föreningsstämman blivit behörigt utlyst,
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d)   styrelsen verksamhetsberättelse,
e)   revisionsberättelse,
f)   fråga om fastställande av ansvarsfrihet för styrelses ledamöter för det gångna verksamhetsåret,
g)   medlemsavgifter och budget för kommande verksamhetsåret,
h)   val av hälften av styrelseledamöterna och i förekommande fall val av ordförande, för
en tid av två år,
i)   val av revisor för en tid av ett år,
j)   val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande i valberedningen,
k)   fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår,
l)   övriga frågor.
Beslut om stadgändring eller frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i dagordningen till mötet.
§ 18 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma hålls, när föreningens styrelse så beslutar eller då minst ¼ av föreningens medlemmar begär det.
När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsstämma skall den inom 14 dagar kalla
till sådant möte att hållas inom en månad från kallelsen. Kallelsen skall innehålla information
om anledning till den extra föreningsstämman och meddelas samtliga medlemmar genom epost, fax eller brev.
Vid extra föreningsstämma får endast det ärende som föranlett mötet upptas till behandling.
VALBEREDNING
§ 19 Sammansättning och åliggande
Valberedningen består av ordföranden och två övriga ledamöter, av vilka föreningsstämman
utser ordföranden och en ledamot medan föreningens styrelse utser en ledamot.
Valberedningen skall senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma till styrelsen överlämna sitt förslag.
REVISION
§ 20 Revisorer
Föreningens förvaltning och räkenskapsår skall granskas av lekmannarevisor, kvalificerad
revisor, godkänd revisor eller auktoriserad revisor. Revisor utses på ordinarier föreningsstämma för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.
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FÖRENINGENS STYRELSE
§ 21 Val och sammansättning
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst tretton ledamöter och utgöras av bl.a. av ordförande och vice ordförande. Ledamot väljs för en period av två år. Hälften av styrelsens ledamöter väljs årligen vid ordinarie föreningsstämma.
Efter samråd med styrelsen kan ordförande inrätta temporära kommittéer när så bedöms lämpligt.
§ 22 Styrelsens åligganden
Styrelsen handhar ledning av föreningens verksamhet och är, när föreningsstämman ej är samlad, föreningens högsta beslutande organ.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.
Styrelsen är redovisningsskyldig till och ansvarig inför föreningsstämman.
Styrelsesammanträden minst fyra gånger per år och i övrigt när ordförande anser det påkallat
eller minst 1/3 av styrelsens ledamöter begär det hos ordföranden. Ordföranden utfärdar kallelse minst två veckor innan sammanträdet.
Då behov föreligger att beslut i enskild sakfråga av brådskande karaktär kan ordföranden besluta att sammanträde skall hållas i elektronisk konferensform. Sammanträdet hålls då genom
att frågan samt de kommentarer och förslag ledamöterna har till frågan cirkuleras till samtliga
ledamöter via e-post, fax eller liknande medium.
Styrelsen skall till föreningsstämman framlägga förslag till verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.
§ 23 Beslutförhet
Styrelsen är beslutför då hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.
Vid sammanträde i elektronisk konferensform är styrelsen beslutför då minst hälften av ledamöterna deltagit i konferensen och minst hälften av samtliga ledamöter bifallit beslutet.
Styrelsens möten skall protokollföras.
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