
  

STADGAR  
SWEDEN FOOD ARENA, 
EKONOMISK FÖRENING 
 

 

1 §  Firma 
Föreningens firma är Sweden Food Arena, ekonomisk förening. 

2 §  Styrelsens säte 
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. 

3 § Föreningens verksamhet  
Föreningens syfte är att främja föreningsmedlemmarnas ekonomiska intressen och konkurrenskraft 

genom att verka som en nationell arena för aktörer inom livsmedelsbranschen och bidra till samverkan 

för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig och växande livsmedelssektor. Föreningens verksamhet 

omfattar åtgärder där medlemmarna medverkar och formulerar behov för att stimulera 

livsmedelsforskning och innovation i Sverige och verkar för bättre samverkan inom livsmedelskedjan 

samt med institut, akademi och det offentliga. Föreningen ska verka för att skapa förutsättningar och 

metoder för ovanstående åtgärder ska komma medlemmarna till nytta och resultaten nå marknaden. 

Detta kan ske genom bland annat arbete för ökad finansiering av forskning, tillgodogörande av 

forskningsresultat samt genomförande av kunskapshöjande åtgärder i medlemsledet och till externa 

parter.  

4 § Medlemmar 
Till medlemmar antas: 

- branschorganisationer, och 

- företag,  

 

som är verksamma i Sverige inom livsmedelssektorn, innefattande primärproduktion, 

förädlingsindustri, detaljhandel, restaurang och storhushåll samt leverantörer av utrustning och 

tjänster till nämnda delsektorer.  

Sökande medlem ska kunna förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till 

förverkligandet av föreningens ändamål och verksamhet. 

Ansökan om medlemsinträde ska ske skriftligen och prövas av styrelsen. Styrelsen kan uppdra åt 

verksamhetsledaren att besluta om medlemsinträde. 



  

5§ Uteslutning 
Medlem som grovt åsidosätter sina skyldigheter mot föreningen (såsom exempelvis motarbetande av 

föreningens verksamhet eller ändamål, eller ageranden som skadar/skadat föreningens intressen), inte 

längre deltar i föreningens verksamhet på det sätt som är dess syfte eller på annat sätt inte längre 

uppfyller de krav som med hänsyn till föreningens art och omfattning kan ställas på medlemmar får 

uteslutas.   

Beslut om uteslutning fattas av föreningens styrelse. 

6 § Insatser 
Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 3 000 kr (tre tusen kronor). Insatser ska betalas 

kontant vid anfordran. 

7 §  Styrelse 
Föreningens styrelse ska utgöras av 6 – 12 ledamöter. Styrelseledamöter och styrelsens ordförande 

utses av föreningens stämma och med mandattid från ordinarie föreningsstämma ena året till och med 

ordinarie föreningsstämma nästföljande räkenskapsår. 

Vid val av styrelse ska eftersträvas att olika delsektorer av livsmedelssektorn representeras.  

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av stämman valda ledamöter är närvarande. 

Konsensus eftersträvas vid fattande av styrelsebeslut. 

Som styrelsens beslut vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder. 

Inga arvoden utgår till styrelsens ledamöter.  

8 § Styrelsens åligganden 
Styrelsen företräder föreningen och ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av 

föreningens angelägenheter.  

I tillägg till vad som anges i dessa stadgar eller i Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar (”EFL”) 

åligger det styrelsen 

att verkställa av föreningsstämman fattade beslut, 

att  anta en arbetsordning för sitt arbete, 

att utse en verksamhetsledare för föreningen, 

att  anta en instruktion för verksamhetsledaren, 

att tillsätta för föreningens verksamhet erforderliga arbetsutskott. Styrelsen kan emellertid 

uppdra åt verksamhetsledaren att tillsätta sådana erforderliga arbetsutskott, samt  

att  anta instruktioner för tillsatta arbetsutskott samt följa upp att arbetsutskottens arbete 

sker i enlighet med föreningens syfte.  

  



  

9 § Revisor 
Föreningen ska ha en auktoriserad revisor med lägst noll och högst en suppleant. Mandattiden löper 

från ordinarie föreningsstämma ena året till och med ordinarie föreningsstämma nästföljande 

räkenskapsår.  

10 §  Valberedning 
Valberedningen utgörs av 3 ledamöter. De utses av branschorganisationerna Livsmedelsindustrierna, 

Lantbrukarnas Riksförbud och Svensk Dagligvaruhandel för tiden till och med ordinarie 

föreningsstämma nästföljande räkenskapsår och anmäls på ordinarie föreningsstämman. 

Valberedningen utser inom sig en ordförande.  

Valberedningen ska till föreningsstämman lämna förslag på 

• Antal styrelseledamöter 

• Styrelseledamöter inklusive styrelsens ordförande 

• Revisor 

Arbetsordning för valberedningen fastställs av föreningsstämman. 

11 § Kallelse till föreningsstämma, övriga meddelanden 
Kallelse till föreningsstämma sker genom brev med posten eller med e-post.  

Kallelse ska ske tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma. Kallelse 

ska ske tidigast sex veckor före och senast två veckor före extra föreningsstämma. 

Andra meddelanden till medlemmar än kallelse kan skickas med brev på posten eller med e-post. 

12 § Ärenden på ordinarie föreningsstämma 
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma 

1. Val av ordförande 

2. Anmälan av protokollförare 

3. Godkännande av röstlängd 

4. Val av en justeringsperson 

5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

6. Fastställande av dagordningen 

7. Styrelsens årsredovisning 

8. Revisionsberättelsen 

9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning 

10. Beslut om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

12. Bestämmande av ersättning till revisor 

13. Fastställande av medlemsavgift 

14. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas 

15. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande 

16. Val av revisor och eventuell revisorssuppleant 

17. Anmälan av valberedning 



  

18. Ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman 

19. Ärenden som medlem hänskjutit till stämman 

20. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på föreningsstämman 

13 § Medlems skyldigheter inklusive medlemsavgift 
Varje medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och beslut.  

Varje medlem är skyldig att betala årlig medlemsavgift vilken beslutas av föreningsstämman, dock 

högst 1 000 000 kr för branschorganisationer och högst 50 000 kr för övriga medlemmar. 

14 § Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår utgörs av kalenderåret. 

15 § Grunder för vinstfördelning 
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, med beaktande av bestämmelserna om 

värdeöverföring i 12 kap EFL, enligt föreningsstämmans beslut  

1. fonderas, och/eller 

2. föras i ny räkning, och/eller 

3. utgå som utdelning på inbetalda medlemsinsatser. 

16 § Uppsägning av medlemskap 
Avgång ur föreningen äger rum, utom i de fall som avses i 3 kap. 7§ 2st EFL (uppsägning efter vissa 

stadgeändringar) och 16 kap. 27§ EFL (uppsägning efter fusion), vid utgången av det räkenskapsår som 

slutar närmast sex månader efter det att medlemmen har sagt upp medlemskapet. Någon rätt till 

återbetalning av erlagd medlemsavgift föreligger inte. 

17§ Stadgeändringar 
Föreningens stadgar kan ändras efter beslut av föreningsstämman med de majoritetskrav, i den 

ordning och på det sätt som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar. 

18 § Upplösning av föreningen 
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till 

inbetalda insatser. 

 

 
 


