Stadgar

Antagna våren 1989 genom beslut inom Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar
(som senare bytt namn till Koloniträdgårdsförbundet), Riksförbundet Svensk Trädgård och Sällskapet
Trädgårdsamatörerna, senast reviderade genom beslut av 2018 års representantskapsmöte.

§1

Organisationens namn
Organisationens namn är FritidsOdlingens Riksorganisation (FOR). Den är en allmännyttig
ideell förening med säte i Stockholm

§2

Uppgift
Organisationen är ett partipolitiskt obundet samarbetsorgan för ideella föreningar som är
öppet för fritidsodlare i hela landet. Organisationen ska:
- främja och utveckla svensk fritidsodling och verka för att dess status höjs i samhället
- företräda fritidsodlingens intressen gentemot myndigheter, företag och andra
organisationer
- utveckla samarbeten mellan fritidsodlingens olika organisationer
- verka för att fritidsodlingen bidrar till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås
- verka för att öka kunskapen om odling bland barn och unga
- verka för bättre folkhälsa och ökad integration genom fritidsodling

§3

Organisation
Organisationens högsta beslutande organ är representantskapet. Styrelsen ansvarar för
organisationens löpande verksamhet.

§4

Anslutning
Ideella föreningar kan antas som medlemmar i organisationen förutsatt att de i huvudsak
rekryterar fritidsodlare, har en demokratisk organisation samt har som huvudsyfte att
främja fritidsodlarnas intressen. Antagen förening ska i huvudsak ha intresseområde som
inte tidigare representeras inom FritidsOdlingens Riksorganisation.
Beslut att anta en organisation som medlem i organisationen fattas av representantskapet
efter skriftlig ansökan.

§5

Representantskap
Representantskapet ska varje år senast den 15 juni hålla årsmöte. Extra
representantskapsmöte ska inkallas av styrelsen när styrelsen så beslutar eller då
styrelserna i minst fem anslutna föreningar begär detta.
Kallelse till möte med representantskapet ska postas till anslutna föreningar minst en
månad i förväg. Av kallelsen ska framgå vilka ärenden som ska behandlas.
Vid representantskapet har varje medlemsförening en röstberättigad representant för
varje påbörjat tretusental medlemmar vid slutet av förgående verksamhetsår.
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§6

Representantskapsmöten
Vid årsmötet ska följande frågor förekomma
- val av mötesordförande och mötessekreterare
- val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
- fastställande av röstlängd
- beslut om att kallelsen skett i laga ordning
- godkännande av dagordning
- styrelsens berättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret
- revisorernas berättelse
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- motioner från anslutna föreningar som inlämnats senast den 1 februari
- styrelsens rapport om pågående och planerad verksamhet
- beslut om styrelsearvoden
- beslut om budget för det pågående året och medlemsavgift för det påföljande året
- val av styrelseledamöter för två år varvid halva antalet utses varje år
- val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år
Vid övriga möten med representantskapet ska de fem första punkterna upptas på
dagordningen.

§7

Styrelse
Styrelsen har sju medlemmar. Företrädare för medlemsföreningarna föreslås av respektive
förening. Flera medlemsföreningar kan föreslå gemensam företrädare. Ingen
medlemsförening får vara representerad av fler än två ledamöter.
Styrelsen utser varje år inom sig ordförande och sekreterare samt utser kassaförvaltare.
Styrelsen är beslutsför om minst fyra ledamöter deltar i sammanträdet. Ordföranden kallar
till styrelsemöten.
Om någon i styrelsen ej kan delta i styrelsemötet eller avgår under pågående
mandatperiod ska en annan representant från dennes medlemsförening kunna adjungeras
utan rösträtt fram till nästa årsmöte.
I viktiga frågor ska styrelsen om möjligt samråda med medlemsförbunden genom t.ex. ett
skriftligt eller muntligt remissförfarande.
Efter slutet av varje verksamhetsår ska styrelsen utarbeta en verksamhetsberättelse och se
till att föreningens räkenskaper revideras. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
ska tillställas medlemsföreningarna senast två veckor före årsmötet.

§8

Verksamhet
Organisationens verksamhet ska i första hand avse kontakter med myndigheter, företag
och andra organisationer för att företräda fritidsodlingens intressen. Vidare ska
organisationen bistå och informera medlemsföreningarna och medverka till samarbeten
mellan dessa. Härutöver kan organisationen medverka i olika projekt eller själv driva
sådana förutsatt att kostnaderna härför kan finansieras på annat sätt än genom
medlemsavgifter till organisationen. Organisationen får inte överta verksamhet från
medlemsförening såvida inte den eller de medlemsföreningar som tidigare har bedrivit
verksamheten godkänner detta.
Väsentliga förändringar av verksamhetens omfattning eller inriktning, liksom större
ekonomiska åtagande, ska godkännas av representantskapet.
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§9

Medlemsavgift
Medlemsavgiften beslutas av representantskapet i proportion till antalet påbörjade
tusental betalande medlemmar i de olika medlemsföreningarna vid slutet av det
föregående verksamhetsåret.

§ 10

Arvoden och ersättningar
Representantskapet beslutar om arvoden till styrelsens ledamöter. Ersättning för resor till
styrelsemöten och vid andra uppdrag utgår enligt styrelsens beslut.

§ 11

Uteslutning
Medlemsförening som uppenbart bryter mot organisationens syfte eller beslut kan
uteslutas ur organisationen genom beslut av representantskapet. För sådana beslut krävs
två tredjedelar av avgivna röster.

§ 12

Utträde
Utträde ur organisationen kan endast ske vid årsskifte. Anmälan om utträde ska vara
styrelsen tillhanda minst tre månader före årsskiftet. Förening som utträder ur
organisationen har inte rätt att återfå inbetalda avgifter eller del av organisationens
tillgångar.

§ 13

Ändring av stadgarna
Stadgarna kan ändras av representantskapet. Härför krävs antingen ett enigt beslut på
ordinarie årsmöte eller beslut härom fattas med enkel majoritet på två på varandra
följande möten med representantskapet med minst en månads mellanrum.
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