
 

FÖRSLAG 
Stadgar för föreningen Lantrasforum 
 
 
§ 1 Syfte 

Lantrasforum är en ideell förening vars syfte är att: 

• vara en samarbetsorganisation för föreningar vars syfte är att bevara och bruka svenska lantraser. 
Genom Lantrasforum samverkar medlemsföreningarna i aktuella frågor och kan stötta varandra. 
Samarbetet vilar på den gemensamma värdegrunden att hela eller delar av svenska lantraser bevaras 
i första hand genom att hålla levande djur i genbanker, sluten stambok eller likvärdigt. 

• vara en naturlig samarbetspartner för myndigheter i frågor som berör svenska lantraser och deras 
uppfödare.  
 
Med ”svenska lantraser” menas i detta sammanhang de husdjursraser som av ålder finns i Sverige, 
där huvuddelen av populationen finns i Sverige och som inte kan ses som en modern produktionsras.  
 
Med ”genbanker, sluten stambok eller likvärdigt” åsyftas slutna avelssystem, där ingen inkorsning 
tillåts. För övrigt gäller principen att genetiskt material kan gå från genbanken och ut - men inte 
tvärtom.  
 
Med ”bevara” åsyftas betydelsen spara/skydda. Ensidig selektion mot specialiserade produktionsmål 
eller standardiserat utseende motverkar målsättningen att bevara mångfalden inom lantraserna och 
ska därför inte tillåtas. Målet är normalt att variationen inom populationens rasram ska bevaras. 
 
§ 2 Medlemskap 

Alla föreningar, vars målsättning i enlighet med §1 är att bevara hela eller delar av svenska lantraser, 
kan bli medlemmar i Lantrasforum. Styrelsen ansvarar för att ansluta nya medlemmar efter ansökan 
från respektive förening. 

Medlemsförening betalar den årliga avgift som beslutas av stämman. 

Organisationer och enskilda personer kan bli stödjande medlemmar. Stödjande medlem har ingen 
rösträtt på stämman. Den årliga avgiften för stödjande medlemmar beslutas av stämman. Styrelsen 
ansvarar för anslutning av stödjande medlemmar. 
 
§ 3 Uteslutning 

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, skadar föreningen eller motarbetar dess syften kan, efter 
skriftlig varning från styrelsen, uteslutas om ej rättelse skett. Medlem äger rätt att överklaga styrelsens 
beslut till nästkommande stämma, som då har att ta ställning och besluta i frågan. 
 
§ 4 Styrelse 

Föreningen förvaltas av en styrelse bestående av 3 eller 5 ledamöter. När styrelsen utgörs av 3 
ledamöter ska även 2 suppleanter utses. Föreningens och styrelsens ordförande samt övriga 
ledamöter väljs på två år i taget av stämman. 
 
§ 5 Styrelsens beslutsrätt 

Styrelsen är beslutsför då minst 3 ledamöter är närvarande. För beslut krävs att minst 3 röstar för.  
Styrelsen utser inom sig en eller flera firmatecknare. Styrelsen kan utse inom sig en kassör och inom 
eller utom sig en sekreterare. 
 
§ 6 Styrelsens uppgifter 

• att föra Lantrasforums talan mellan stämmorna, 
• att arbeta i linje med föreningens syfte enligt § 1, 
• att organisera sitt arbete på lämpligt sätt, 
• att förbereda ärenden som ska behandlas på stämman, 
• att ordna bokföring och medlemsförvaltning på ett betryggande sätt, 



 

• att föra protokoll vid styrelsens sammanträden och att fortlöpande delge revisorerna dessa 
justerade protokoll, 

• att på lämpligt sätt marknadsföra föreningens verksamhet, 
• att skriva tvåårig verksamhetsberättelse att förelägga stämman, 
• att göra tvåårigt bokslut som revideras i enlighet med god revisionssed och som föreläggs 

stämman. 
 
§ 7 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari år 1 – 31 december år 2 
 
§ 8 Revision 

Revisorerna ska senast 1 februari år 3 erhålla redovisningshandlingar från styrelsen. 
 
§ 9 Stämman 

Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie stämma hålls vartannat år senast under 
mars månad. Extra stämma hålls då styrelsen finner det lämpligt eller då revisorerna eller minst 30 % 
av de röstberättigade medlemmarna så kräver. Varje medlemsförening som fullgjort sina plikter har en 
röst. Kallelse till årsmöte ska ske senast en månad före såväl ordinarie som extra stämma. 
 
§ 10 Stämmans ärenden 

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden avhandlas: 
• val av ordförande och sekreterare för mötet 
• val av två personer att fungera som rösträknare och att jämte stämmoordföranden justera protokollet 
• fråga om stämman blivit behörigen utlyst 
• justering av röstlängd. Endast fysiskt närvarande ombud har rösträtt. 
• fastställande av dagordningen 
• föreningens tvåårsredovisning 
• revisorernas berättelse 
• fastställande av balansräkning 
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
• beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen 
• beslut om ersättning till funktionärer 
• val av föreningsordförande för två år 
• val av övriga styrelseledamöter för två år 
• val av två revisorer och en revisorsuppleant 
• val av tre personer att utgöra valberedning inför nästa ordinarie stämma. En av personerna utses till 
sammankallande. 
• fastställande av årsavgifter 
• behandling av förslag från styrelsen 
• behandling av plan och budget för verksamheten följande två år 
• behandling av motioner inlämnade senast den 1 februari 
• övriga frågor 
• mötets avslutande 
 
§ 13 Stadgeändring 

Beslut om ändring av dessa stadgar ska fattas på två på varandra följande stämmor varav minst den 
ena är ordinarie. Om stämman är enig kan stadgeändring ske vid en stämma. 
 
§ 14 Upplösning av Lantrasforum 

Beslut om upplösning av föreningen fattas på två på varandra följande stämmor varav minst en är 
ordinarie. Eventuella tillgångar överlämnas till det ändamål som bäst motsvarar föreningens 
målsättning. 
 
Stadgarna är antagna vid konstituerande stämma den xxxxx. 
Stadgarna ersätter tidigare organisation Lantrasforums ”Syfte och regler för Lantrasforum”, antagna 
2005-09-10 och ändrade senast 2008-09-13.   


