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Innehållsförteckning.
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Normalstadgar gällande samtliga organisationsled inom Sveriges Biodlares Riksförbund.

1



Summary of Comments on Stadgar - beslutade i Mjölby 
2006.PDF
Page: 3

Number: 1 Author: Tillägg efter åsrmöte 2013 Subject: Anteckning Date: 2014-10-12 18:20:43 +02'00'
Valbar till funktionär i Danderyd Täby biodlarförening är medlem.  Styrelsen – efter mandat från årsmöte - kan besluta att 
uppgifter som traditionellt åligger funktionär får inköpas eller brukas som tjänst t.ex. ansvar för hemsida, arkivansvar och 
revision. De möjligheter till stöd som ev. studieförbundet ger ska kunna användas
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Page: 5
Number: 1 Author: Tillägg från årsmöte 2013 som öppnar upp för enbart lokalt medlemskap Subject: Anteckning Date: 
2014-10-12 18:27:36 +02'00'
För att ALLA biodlare i Danderyd – Täby ska se fördelarna med att ta del och bidra till Danderyd – Täby biodlarförenings verksamhet
föreslås att det åter ska gå att lösa enbart medlemskap i lokalföreningen Danderyd – Täby biodlarförening. 
Förslaget innebär att det ska vara 25 kr dyrare att enbart ansluta sig till enbart Danderyd – Täby biodlarförening än den avgift 
lokalföreningen tar ut för den medlem som även ansluter sig till SBR. Idag skulle det innebära en avgift om 100 kr för medlemskap 
enbart i Danderyd - Täby biodlarförening.  Utifrån föreningens huvudide om att inte vara en ekonomisk förening utan en ideell 
allmännyttig förening finns två motiv till högre avgift för icke ansluten SBR-medlem; a.) risk för ökad administration samt b.) att 
föreningen har som mål att verka för medlemskap i SBR. 
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Number: 1 Author: Justering/tillägg efter årsmöte 2013 Subject: Anteckning Date: 2014-10-12 18:23:23 +02'00'
Danderyd – Täby biodlarförenings styrelse ska ha en sammansättning som säkerställer att en majoritet av styrelsen är 
medlemmar i SBR. Om årsmötet beslutar att styrelseuppgifter eller övriga valbara funktioner ska ersättas av ett inköp av 
tjänst ansvarar styrelsen för att tjänsten får förutsättningar att följa Danderyd – Täby biodlarförenings stadgar. 
 
Årsmötet väljer, inom föreningen: 
a) Styrelse.  
Ordförande mandattid 1 år. 
Övriga ledamöter, jämnt antal, minst två mandattid 2 år. 
Ersättare, minst en mandattid 1 år. 
(hälften av de ”övriga ledamöterna” väljs varje år) 
b) Valberedning, med 1 sammankallande 
och minst 1 övrig ledamot mandattid 1 år. 
Väljer, eller beslutar om inköp av tjänst för: 
c) Två revisorer med minst 1 ersättare mandattid 1 år. 
I övrigt väljer eller ger styrelsen mandat för att utse: 
d) Ombud och ersättare till distriktets årsmöte och representanter vid distriktets arbets- och projektgrupper. Personer som 
representerar föreningen gentemot distrikt eller riksförbund ska vara medlem i SBR. Föreningen ska ha en utsedd 
kontaktperson mot riksförbund och distrikt. Denna ska ha tillgång till e-post och vara medlem i SBR.  Det åligger styrelsen 
att i god tid före aktuellt möte meddela distrikt eller riksförbund vilka som representerar föreningen. 
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Normalstadgar för biodlardistrikt.
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Stadgar för Riksförbund.
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