
Stadgar för Föreningen Framtidsjorden reviderade mars 2014

STADGAR FÖR FÖRENINGEN FRAMTIDSJORDEN

Stadgar antagna vid föreningens konstituerande möte på Tideliusvägen 36 i Stockholm den 29 
oktober 1994. Reviderade vid årsstämman oktober 1995, extra årsstämman februari 1996, 
årsstämmorna april 2001 och april 2002, vid extra årsstämman i juni 2010, vid årsstämman 2011 .

§ 1. Namn och säte

Föreningens namn är Framtidsjorden. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 2. Föreningens ändamål

Föreningen Framtidsjorden har som ändamål att stödja vårt internationella nätverks
medlemsorganisationer i deras verksamhet för att utveckla ett ekologiskt hållbart samhälle. Ett 
samhälle

- där ekologisk odling och hållbarhetstänkande i jord och skogsbruk utvecklats och utökats
- där fattiga människors möjligheter till försörjning ökats och deras självtillit stärkts
- där den biologiska mångfalden har ökat
- där man redan från tidig ålder vårdar och värdesätter naturen
- där natur- och miljöutbildning finns tillgänglig för alla och i alla åldrar

Verksamheten styrs av avtal med tydliga indikatorer på förändringar i förhållande till nuläget.
Samt att föreningen Framtidsjorden ska verka för att information sprids i Sverige om verksamheten i
våra samarbetsorganisationer samt väcka medvetenhet om hur var och en kan ändra livsstil för att
bevara den ekologiska balansen. 

§ 3. Organisation och medlemskap

Föreningen består av vängrupper, styrelse och stödmedlemmar. Styrelsen väljs av årsstämman.
En vängrupp är en organisation som aktivt vill verka för föreningen Framtidsjordens ändamål genom 
att antingen arbeta med projekt som föreningen Framtidsjorden väljer att stödja eller genom annan
verksamhet.
Föreningens medlemmar utgörs av vängrupper och stödmedlemmar som vill främja
föreningens ändamål.
En vängrupp som vill vara medlem kan inväljas av styrelsen i enlighet med kriterier som fastställs av
årsstämma. Stödmedlemskap tecknas genom betalning av medlemsavgiften.
Medlem som motarbetar föreningens ändamål kan efter beslut med två tredjedels (2/3) majoritet vid
stämman uteslutas ur föreningen.

§ 4. Medlemsavgif

Årsstämman beslutar om medlemsavgiftens storlek.

§ 5. Styrelse

Föreningens styrelse består av minst fyra ledamöter och minst tre suppleanter. Ledamöterna väljs för 
en period av två år och kan därefter omväljas till styrelsen för varje år. Suppleanterna väljs för ett år.
Stämman väljer ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och 
ekonomiansvarig. Styrelsen avgör själv hur arbetsuppgifterna skall fördelas mellan ledamöterna.
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse av ordföranden eller två av de övriga
ledamöterna. Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande.
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Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden. 
Styrelsen organiserar föreningens kansli och anställer kansliets medarbetare.

§ 6. Revisorer

Årsstämman utser två revisorer med personliga suppleanter, som väljs för två år i taget. Minst en av
revisorerna skall vara auktoriserad.

§ 7. Valberedning

Årsstämman utser en valberedning bestående av tre personer. Valberedningen väljs på ett år I taget.

§ 8. Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§ 9. Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två av styrelsen utsedda styrelseledamöter
gemensamt, eller, vad avser postgiro och bank, enligt styrelsens beslut.

§ 10. Bokslut och verksamhetsberättelse

Föreningens bokslut och verksamhetsberättelse skall föreligga senast 15 dagar före årsstämman och 
revisorernas berättelse senast en vecka före årsstämman.

§ 11. Årsstämma

Årsstämman ska hållas före 15 maj. Styrelsen har ansvar för att årsstämman utlyses och genomförs.
Till stämman kallas alla medlemmar skriftligen minst 45 och högst 60 dagar i förväg. Medlem som vill
att ett förslag skall tagas upp på årsstämman skall skriftligen senast 35 dagar före stämman meddela
styrelsen detta. Underlag och fullständig dagordning skall vara medlemmarna tillhanda senast 15 
dagar före årsstämman. Rösträtt vid årsstämman har närvarande vängrupper. Varje vängrupp har en 
röst.

Vid årsstämman skall följande frågor behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

2. Val av två justerare.

3. Upprättande av röstlängd.

4. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.

5. Föredragning av protokoll från föregående stämma.

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.

7. Föredragning av revisorsberättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
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9. Val av ordförande för föreningen.

10. Val av styrelseledamöter.

11. Val av suppleanter.

12. Val av revisorer.

13. Val av valberedning.

14. Fastställande av medlemsavgift.

15. Förslag till stämman.

16. Verksamhetsinriktning för den kommande tvåårsperioden.

17. Övriga frågor som styrelsen eller medlem vill ta upp på stämman.

§ 12. Extra stämma

Extra stämma kan inkallas på styrelsens initiativ eller på begäran av minst en tredjedel av de 
vängrupper som är medlemmar. Skriftlig kallelse till extra stämma skall tillställas alla medlemmar 
minst 15 och högst 30 dagar i förväg. I kallelsen anges de frågor som skabehandlas vid mötet.Beslut 
kan endast fattas i de frågor som angivits i kallelsen. För rösträtt vid extra stämma gäller samma regler
som vid årsstämma.

§ 13. Stadgeändringar

Ändring av dessa stadgar beslutas av årsstämma eller extra stämma. Beslut fattas med tre fjärdedels
(3/4) majoritet av vid stämma närvarande röstberättigade medlemmar vid två på varandra följande
stämmor.

§ 14. Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan fattas vid två på varandra följande stämmor med minst 30 
dagars mellanrum. En av dessa stämmor skall vara årsstämma. Om det finns minst det antal personer,
som krävs för att bilda en stadgeenlig styrelse och som vill driva föreningen vidare kan den inte 
upplösas. 
Vid föreningens upplösning överlämnas dess tillgångar till organisation eller organisationer som
bedriver verksamhet som överensstämmer med §2 i dessa stadgar.
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