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Normalstadgar gällande samtliga organisationsled inom Sveriges Biodlares Riksförbund. 
 
Gemensam del 
§1. Grundidé. 

SBR är en politiskt, religiöst och etniskt obunden ideell organisation, som bygger på principen om 
frivilligt, individuellt medlemskap. Medlemskap i biodlarförening kan även vinnas av juridisk person 
såsom, skola eller annan till biodling positiv organisation. 

 
§2. Mål. 

Organisationens målsättning är, att såväl enskilda medlemmar som de olika organisationsleden efter 
bästa förmåga skall  medverka till att svensk biodlings villkor förbättras.   
SBR ska arbeta för att utveckla svensk biodling som näring och meningsfull fritidssysselsättning, 
numerärt, fackligt, socialt och innehållsmässigt. 

 
Gemensamma bestämmelser. 

§3.  Organisation: 
SBR består av enskilda medlemmar organiserade i inom Sverige verksamma biodlarföreningar. 
Biodlarföreningarna är sammanslutna i biodlardistrikt. Alla medlemmar tillsammans bildar Sveriges 
Biodlares Riksförbund. 
SBR:s organisationsled, biodlarförening, biodlardistrikt och riksförbund, är var för sig juridiska 
personer med eget ekonomiskt ansvar. 
Verksamhets- och räkenskapsår för biodlarförening är 1 okt - 30 sept. 
För distrikt och riksförbund gäller kalenderår. 
 

§4. Valbarhet. 
Valbar till funktionär inom förening, distrikt och förbund är såväl fullbetalande medlem som 
familjemedlem.     
 

§5.  Stadgefrågor. 
Biodlarförening, som vill anta egna stadgar, måste underställa förslaget distriktsstyrelsen för 
godkännande. 
Biodlardistrikt, som vill anta egna stadgar, måste underställa förslaget riksförbundsstyrelsen för 
godkännande. 
Revidering av riksförbundets stadgar kan ske, om förslaget vinner 2/3 majoritet vid två på 
varandra följande riksförbundsmöten, varav det ena skall vara ett ordinarie riksförbundsmöte.  
 

§6. Medlemskap 
Medlemskap vinns genom att betala fastställd årsavgift och följa stadgarna i biodlarföreningen på 
den ort där man är medlem, det distrikt biodlarföreningen ingår i, och riksförbundets stadgar, samt 
tillämpningsföreskrifter till dessa stadgar. 
Former för medlemskap och innehållet i dessa, regleras i tillämpningsföre- 
skrifterna. 
  
För enskild medlem, som ej vill underordna sig SBR:s  grundidé, mål eller gemensamma 
bestämmelser, finns två möjligheter: 1: Att motionera om ändring av stadgarna. 2: Att lämna 
föreningen och därmed distrikt och förbund. Se §23, §43 respektive §63. 



    4 

Intressegrupper inom biodlingen, bestående av i huvudsak SBR-medlemmar, kan genom 
samarbetsavtal knytas till riksförbundet eller distrikt. Intressegruppens stadgar får ej strida mot 
SBR:s mål och verksamhet samt att intressegruppens tillgångar vid eventuell upplösning tillfaller 
SBR. 
 

§7.  Protokoll 
Protokoll skall alltid föras vid sammanträde med styrelse inom organisationen och föreligga i 
justerat skick senast tre veckor efter sammanträdet. Protokoll fört vid årsmöte i biodlareförening 
och distrikt skall finnas i justerat skick senast fyra veckor efter respektive möte och senast åtta 
veckor efter riksförbundsmöte. 
Beträffande kommittéers, arbetsgruppers, sektioners, m.fl. skyldighet att föra protokoll beslutas 
detta av den styrelse som inrättat respektive grupp.  
Ett minimikrav är dock att sådana grupper dokumenterar sin verksamhet genom 
minnesanteckningar. 
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Normalstadgar för biodlarförening. 
           
§21  Verksamhetsområde. 

Biodlarförenings verksamhetsområde utgörs av en eller flera församlingar. 
 
§22 Uppgift.  

Biodlarföreningens uppgift är att: 
främja biodlingen inom sitt område, 
påverka icke anslutna biodlare till att bli medlemmar i föreningen, 
företräda biodlarna i kontakter med organisationer, myndigheter och företag 
inom verksamhetsområdet. 

 
§23. Medlemskap och avgifter.  

Medlemskap i biodlarförening erhåller den som följer föreningens stadgar och betalar fastställd 
årsavgift. Full avgift ger medlemskap i förening, distrikt och riksförbund.  Medlem, som skadar 
eller motarbetar organisationen kan uteslutas enligt regler som anges i tillämpningsföreskrifterna till 
riksförbundets stadgar. 

 
§24. Årsmöte.  
    :1.   Uppgift: 

Årsmötet, som är biodlareföreningens högsta beslutande organ, skall hållas  
under november månad varje år.  
Förslag till föredragningslista upprättas av styrelsen. 
Följande punkter är obligatoriska: 
a)   Godkännande av kallelse och föredragningslista för årsmötet. 
b)   Verksamhets- och kassaberättelse.  
c)   Fastställande av resultat- och balansräkning.  
d)   Revisorernas berättelse.  
e)   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
f)   Behandling av motioner och styrelseförslag. 
g)   Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.  
h)   Val enligt :7. 
i)    Beslut om årsavgift till föreningen.  
j)    Övriga frågor.  
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    :2.   Sammansättning.  
Biodlarföreningens årsmöte består av närvarande medlemmar.  

    :3.   Rösträtt.  
Alla medlemmar i biodlarföreningen har rösträtt vid årsmötet. Styrelseledamot                          
har ej rösträtt i fråga om styrelsens förvaltning eller ansvarsfrihet.  

    :4.   Kallelse.  
Kallelse till årsmöte sker enligt styrelsens bestämmande dock minst 3 veckor              
före mötesdatum. Tid för årsmöte kan också finnas i föreningens  årsprogram. 

    :5.   Motioner.  
Medlem i biodlarförening har rätt inlämna motion(-er). Motion skall inlämnas till  
biodlarföreningens ordförande före den 10 oktober eller enligt årsmötes  
bestämmande. 

    :6.   Valberedning. 
Valberedningens uppgift är att förbereda valen vid årsmötet. Valberedningen             
skall bestå av minst två ledamöter varav en sammankallande.  

     
    :7.  Val- och mandattider. 

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)   Två revisorer med minst 1 ersättare  mandattid  1 år. 
c)    Valberedning, med 1 sammankallande 
       och  minst 1 övrig  ledamot                        mandattid  1 år. 
d)   Ombud och ersättare till distriktets årsmöte 
       enligt distriktets stadgar, §44:2.                                  mandattid  1 år. 

    :8.  Omröstning. 
Beslut fattas med enkel röstövervikt och genom öppen omröstning. Vid lika 
röstetal har mötesordföranden utslagsröst.    
Votering sker med handuppräckning eller slutna röstsedlar, enligt årsmötets 
bestämmande. 
Vid votering i personval användes alltid sluten omröstning Vid lika röstetal i sluten omröstning 
sker lottning.  

§25. Extra årsmöte. 
Styrelsen kan på eget initiativ sammankalla extra årsmöte. 
Om föreningens revisorer eller fler än 1/3 av medlemmarna så begär, skall  
extra årsmöte sammankallas. 
Kallelse får ej utgå senare än 3 veckor efter framställningen och extra årsmöte får ej utlysas 
tidigare än 3 veckor efter kallelsen. Endast frågor, som angetts i kallelsen, får behandlas på extra 
årsmöte.  

 
§26. Styrelsen. 
     :1. Uppgift. 
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Styrelsen är biodlarföreningens beslutande organ mellan årsmötena. 
 Dess uppgift är att: 
  a) Leda och samordna föreningens arbete gällande biodling, drottningodling 

sjukdomsbekämpning, studier m.m. och vid lämpliga tillfällen söka samarbete  med andra 
biodlarföreningar. 

            b)  Erbjuda alla medlemmar möjlighet till ett aktivt medlemskap, leda arbetet        
för att göra icke anslutna biodlare till medlemmar , samt rekrytera nybörjare   
inom biodlingen. 

    c)   Ansvara för föreningens verksamhetsplanering, utveckling, ekonomi och 
                administration. 
          d)  Anordna årsmöte i enlighet med stadgarna och verkställa årsmötets beslut. 
    :2.   Styrelsens sammansättning m.m. 
          Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör samt minst 1 suppleant. 
          Antalet övriga ledamöter och suppleanter fastställes av årsmötet. 
          Styrelsen konstituerar sig och tillträder omedelbart efter årsmötet. 
          Styrelsen är beslutför, då minst en mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
    :3.   Firmatecknare. 
           Styrelsen utser inom sig firmatecknare. 
 
§27 Räkenskaper. 
      Biodlarföreningens räkenskaper och förvaltning granskas av dess revisorer,          
       som skall avge revisionsberättelse efter varje revision. För biträde vid revisionen  
  kan distriktets revisorer anlitas. 
  Innan anmärkning mot styrelsens förvaltning tas till revisionsberättelsen skall styrelsen ges tillfälle att 

avge förklaring. 
  
§28. Försummelse gällande årsmöte. 

Har biodlarföreningens styrelse trätt ur funktion eller försummat att kalla till  
årsmöte inom stadgeenlig tid, skall distriktsstyrelsen kalla föreningen till årsmöte. 
Skulle det visa sig omöjligt att utse ny styrelse vid sådant av distriktet utlyst möte, skall föreningens 
verksamhet anses ha upphört och dess tillgångar tillfalla distriktet. 

 
§29. Biodlarförenings upphörande. 
 Förening upplöses om mer än 2/3 av föreningens samlade röstetal  avges för ett sådant beslut vid 2 

på varandra följande årsmöten, varav det första skall vara ett ordinarie. Föreningens tillgångar skall 
vid eventuell upplösning överlämnas till den eller de institutioner som det sista årsmötet beslutar.   

 
§30.  Sammanslagning av föreningar 
 Biodlarförening kan slås samman med annan biodlarförening om mer än 2/3 av föreningens 

samlade medlemmar röstar för detta vid 2 på varandra följande årsmöten, varav det första skall 
vara ett ordinarie. 

 Vid sammanslagning tillfaller tillgångarna den ”nya” gemensamma föreningen. 
 Om biodlarförening under längre tid har färre än 5 medlemmar eller framlägger 

andra vägande skäl, kan distriktsstyrelsen föreslå/medgiva sammanslagning med annan 
lokalförening.  
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§31. Honungsbedömning 
         Bedömning av honung för erhållande av rätt till SBR:s etikett skall göras av  
 styrelsen eller av årsmötet utsedd honungsbedömningskommitté. 
 All honungsbedömning skall ske i enlighet  med av SBR utfärdat                                                                      
         honungsbedömningsreglemente (= tillämpningsföreskrift). 
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Normalstadgar för biodlardistrikt. 
 
§41. Verksamhetsområde. 
         Biodlardistriktet är en sammanslutning av biodlarföreningar inom ett visst område.  
        Distriktets gränser sammanfaller i normalfallet med länets.  
 
§42.  Uppgift. 

      Distriktet ska verka för de mål som anges i §2.  
 Därutöver är distriktets viktigaste uppgifter att: 
         stödja och stimulera lokalföreningarna i deras verksamhet,  

företräda medlemmarna i kontakter med andra organisationer, myndigheter och företag inom 
verksamhetsområdet, 
samordna föreningsaktiviteter bl.a. beträffande biavel och sjukdomsbekämpning inom  
distriktet, 

          vara en länk mellan biodlarföreningarna och riksförbundet. 
 
§43. Medlemskap och avgifter. 
       Biodlardistriktet består av samtliga inom dess område verksamma biodlar- 
        föreningar. Föreningsmedlemmarna skall följa distriktets stadgar och betala av  

  distriktsårsmötet fastställd årsavgift. 
Föreningsmedlem, som skadar eller motarbetar organisationen  kan uteslutas enligt regler som 
anges i tillämpningsföreskrifterna till riksförbundets stadgar. 

 
§44.  Årsmöte. 
     :1  Uppgift.        
       Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet skall samlas varje år  
           senast 15 februari.      
           Förslag till dagordning upprättas av styrelsen, varvid följande punkter är obligatoriska: 
 a)  Upprop av ombud och fastställande av röstlängd. 
 b)  Godkännande av kallelsen och föredragningslista. 
 c)  Fråga om icke ombuds yttrande- och förslagsrätt.  
            d)  Verksamhets- och kassaberättelse. 
            e)  Fastställande av resultat- och balansräkning. 
           f)  Revisorernas berättelse. 

j)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
h)  Fråga om resekostnadsersättningar till ombuden. 
i)  Behandling av motioner och styrelseförslag. 
j)  Fråga om kostnadsersättningar och arvoden till styrelsen. 

            k)  Val enligt :7. 
            l)  Verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret. 
 m)  Beslut om årsavgift till distriktet. 
           n)  Ärenden gällande riksförbundsmöte. Motioner. 
            o)  Övriga frågor 
     :2. Sammansättning och ombudsval: 
           Årsmötet består av biodlarföreningarnas ombud, distriktsstyrelsen samt  
           revisorerna. 
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          Biodlarförening väljer 1 ombud samt en ersättare per påbörjat 20-tal medlemmar. Ombudens 
närvaro kontrolleras mot röstlängden. Ett ombud - en röst. 

     :3. Deltagande och rösträtt. 
           Enskilda medlemmar i distriktets biodlarföreningar har närvarorätt. 
    Ombud och ledamot i distriktsstyrelsen har yttrande- och rösträtt. 
 Styrelseledamot har inte rösträtt i fråga om styrelsens förvaltning och beviljande av ansvarsfrihet. 
 Årsmötet är beslutsmässigt om minst halva antalet ombud är närvarande. 
     :4. Kallelse och möteshandlingar. 
       Biodlarföreningarnas ombud, distriktstyrelse, revisorer samt valberedning kallas 
           skriftligen senast 2 veckor före årsmötet. 
           Förslag till föredragningslista och möteshandlingar biläggs kallelsen. 
     :5.  Motioner. 
    Enskild medlem i biodlarförening liksom biodlarförening inom distriktet har rätt inlämna motion till 

årsmötet. Motion skall vara distriktsstyrelsen tillhanda före  
den 10 december eller enligt distriktsårsmötes bestämmande.  

     :6. Valberedning. 
            Valberedningens uppgift är att förbereda valen vid årsmötet. Valberedningens    
             förslag bifogas kallelsen till årsmötet.  

     :7. Val och mandattider. 
          Årsmötet väljer, inom distriktet: 
          a) Styrelse. 
      Ordförande  mandattid  1 år. 
      Övriga ledamöter, jämt antal, minst fyra mandattid  2 år. 
      Ersättare, jämnt antal, minst två  mandattid  1 år. 
    (hälften av de ”övriga ledamöterna” väljs varje år) 
           b) två revisorer, med minst en ersättare    mandattid  1 år. 
          c) valberedning med minst tre ledamöter varav en 
             sammankallande, samt minst en ersättare                 mandattid  1 år. 

d) ombud och ersättare till riksförbundsmötet  
 enligt riksförbundets stadgar, §64:2.  mandattid  1 år. 

     :8. Omröstning. 
  Beslut fattas med enkel röstövervikt och genom öppen omröstning.  

Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. 
  Votering sker med handuppräckning eller slutna röstsedlar, enligt årsmötets 
  bestämmande. 
  Vid votering i personval användes alltid sluten omröstning. Vid lika röstetal i  
  sluten omröstning, sker lottning. 
 
§45. Extra årsmöte. 

         Styrelsen kan, på eget initiativ, kalla till extra årsmöte. Om distriktets revisorer eller fler än hälften 
av lokalföreningarnas valda ombud så begär, skall extra årsmöte sammankallas. Kallelse får ej utgå 
senare än 3 veckor efter framställningen och extra årsmöte får ej utlysas tidigare än 3 veckor efter 
kallelsen. 

  Endast frågor, som angetts i kallelsen, får behandlas på extra årsmöte. 
 
§46. Styrelsen. 
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     :1. Uppgift. 
Styrelsen är distriktets beslutande organ mellan årsmötena. 
Dess uppgift är att: 
a) Leda och samordna biodlardistriktets arbete gällande medlemsrekrytering,   drottningodling,  

sjukdomsbekämpning, studier m.m. Styrelsen bör söka samarbete med andra biodlardistrikt 
när så är lämpligt. 

b) Medverka till att medlemmarna erbjuds ett aktivt medlemskap. Arbeta för,  
 att icke anslutna biodlare bli medlemmar i respektive biodlarförening samt  understödja arbetet 
för rekrytering av nybörjare inom biodlingen. 

 
c) Ansvara för distriktets verksamhetsplanering, utveckling, ekonomi och 
   administration. 
 d) Anordna årsmöte i enlighet med stadgarna och verkställa årsmötets beslut. 

      
     :2. Styrelsens sammansättning m.m. 
  Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare minst 
  2 ledamöter. För styrelsens ledamöter skall finnas minst 2 suppleanter. 
  Antalet övriga ledamöter och suppleanter fastställes av årsmötet. 
  Styrelsen konstituerar sig och tillträder omedelbart efter årsmötet. 
  Styrelsen är beslutför, då minst en mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
     :3. Firmatecknare 
  Styrelsen utser inom sig firmatecknare. 
 
§47. Räkenskaper. 
 Distriktets räkenskaper och förvaltning granskas av dess revisorer, som skall 
 avge revisionsberättelse efter varje revision. För biträde vid granskningen kan  
 riksförbundets revisorer eller auktoriserad/godkänd revisor anlitas 
 Innan anmärkning mot styrelsens förvaltning tas till revisionsberättelsen skall  
 styrelsen ges tillfälle att avge förklaring. 
 
§48. Förändring av distrikts geografiska verksamhetsområde. 
 Gränserna mellan distrikt kan ändras efter samråd med berörda föreningar, distrikt och 

riksförbundsstyrelsen.  
Beslut om gränsförändringar fattas av riksförbundsstyrelsen. 

 
§49. Försummelse gällande årsmöte 
 Har distriktets styrelse trätt ur funktion eller försummat att kalla ombuden till ordinarie årsmöte 

inom stadgeenlig tid, åligger det riksförbundets styrelse kalla distriktets ombud till årsmöte. 
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Stadgar för Riksförbund. 
 
§61. Verksamhetsområde. 
   Sveriges Biodlares Riksförbunds (SBR:s) verksamhetsområde utgörs av 
   Sveriges nationsgränser. 
 
§62. Uppgift. 
   Riksförbundets ska verka för de mål som anges i §2. 
  Därutöver ska riksförbundet stödja och stimulera verksamheten i distrikt och biodlarföreningar. 

Förbundet ska också företräda biodlarna vid kontakter med myndigheter och andra beslutsfattare, 
andra organisationer och företag, nationellt och internationellt.  

 
§63.  Medlemskap och avgifter 
  Riksförbundet bildas av biodlardistrikten. 
  Föreningsmedlemskap kan vinnas av alla som vill stödja SBR:s grundidéer enligt dessa stadgars 

gemensamma del, genom att ansluta sig till en lokal biodlarförening. 
    Föreningsmedlem betalar de årsavgifter, som 

fastställes av biodlarförening, distrikt resp. riksförbund. 
   Medlem, som skadar eller motarbetar organisationen kan uteslutas enligt regler som anges i 

tillämpningsföreskrifterna. 
 
§64. Riksförbundsmöte. 
    :1.  Uppgift. 
  Riksförbundsmöte, som är SBR:s högsta beslutande organ, skall hållas senast 
    30 april varje år. 
  Förslag till föredragningslista upprättas av styrelsen. Följande punkter är obligatoriska: 
  a)  Upprop av ombud och fastställande av röstlängd. 
  b)  Godkännande av kallelse och föredragningslista. 
 c)  Fråga om icke ombuds yttrande- och förslagsrätt.  
  d)  Verksamhets- och förvaltningsberättelse.  
  e)  Fastställande av resultat- och balansräkning. 
  f)  Revisorernas berättelser. 
  g)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

h)  Fråga om resekostnadsersättningar till ombuden. 
i)   Behandling av motioner och styrelseförslag. 
j)  Beslut om arvoden och övriga ersättningar till riksförbundsstyrelsen. 

  k)  Val, enligt :7. 
l)  Riktlinjer för verksamhet, samt inkomst- och utgiftsstat för det kommande året,     

  m)  Beslut om årsavgift till riksförbundet. 
           n)  Antagande av tillämpningsföreskrifter. 
  o)  Vid mötet väckta frågor. 
    :2.   Sammansättning och ombudsval. 
  Riksförbundsmötet består av distriktsombuden, riksförbundsstyrelsen och 
  revisorerna. Förutom dessa skall förbundssekreteraren närvara. 
  Distrikt väljer 1 ombud per påbörjat 300-tal medlemmar dock alltid minst  
  två. Ombudens närvaro kontrolleras mot röstlängden. Ett ombud - en röst. 
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    :3.  Deltagande och rösträtt. 
  Enskilda medlemmar från biodlarföreningar har närvarorätt. Yttranderätt och rösträtt innehas av 

ombuden och  ledamot av riksförbundsstyrelsen. Styrelseledamot och anställd personal äger ej 
rösträtt ifråga om styrelsens förvaltning och beviljande av ansvarsfrihet. Fast anställd personal har 
yttranderätt  och rätt  att vara distriktsombud. Riksförbundsmötet är beslutsmässigt om minst 
halva antalet ombud är närvarande. 

 
    :4.  Kallelse och möteshandlingar. 
  Senast i december året före riksförbundsmötet skall förbundsstyrelsen informera  
  om tid och plats för mötet i förbundets medlemstidskrift. 
  Skriftlig kallelse till ombuden, riksförbundsstyrelsen, valberedningen, och  
  revisorerna skall utfärdas senast 3 veckor före riksförbundsmöte.  

  Årsmöteshandlingar inkluderande motioner med utlåtanden, bokslut och  
  revisionsberättelser bifogas kallelsen. 

    :5.  Motioner. 
  Enskilda medlemmar, lokalföreningar och distrikt har rätt att lämna motion(-er) till 

riksförbundsmötet. Motion skall behandlas av närmast högre årsmöte. 
   Enskild medlems motion - biodlarförenings årsmöte - biodlardistrikts årsmöte -  
            riksförbundsstyrelsen. Motion skall vara riksförbundsstyrelsen tillhanda före den 25 februari. 
    :6.  Valberedning och kandidatnominering. 
  Valberedningens uppgift är att förbereda valen vid riksförbundsmöte.  
  Inhämtande av förslag på ledamöter till riksförbundsstyrelsen och presidiet, 
  från biodlarföreningar och distrikt sker enligt valberedningens bestämmande 
  men uppgift om dess nomineringar skall bifogas kallelsen till riksförbunds- 
  mötesombuden senast 3 veckor före mötet. 
    :7.  Val och mandattid. 
              Riksförbundsmötet väljer: 
  a)  Styrelse. 
       Förbundsordförande  mandattid  1 år. 
       Övriga ledamöter, jämnt antal, minst sex  mandattid  2 år. 
       Ersättare, jämnt antal, minst två  mandattid  1 år. 
       (hälften av de ”övriga ledamöterna” väljs varje år) 
          b)  två revisorer, med minst en ersättare  mandattid  1 år. 
           c)  valberedning med minst tre ledamöter varav en 
           sammankallande, samt minst en ersättare                 mandattid  1 år. 
    :8.  Omröstning. 
    Beslut fattas med enkel röstövervikt och genom öppen omröstning.  

Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. 
  Votering sker med handuppräckning eller slutna sedlar, enligt mötets 
  bestämmande. 
  Vid votering i personval användes alltid sluten omröstning. Vid lika röstetal i  
  sluten omröstning sker lottning. 
 
§65. Extra riksförbundsmöte. 
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  Styrelsen kan, på eget initiativ, kalla till extra riksförbundsmöte. Om förbundets 
  revisorer eller fler än hälften av distriktens ombudsröster så begär, skall extra 
  riksförbundsmöte sammankallas. 
  Kallelse får ej utgå senare än 3 veckor efter framställningen och extra riksför- 
  bundsmöte får ej utlysas tidigare än 4 veckor efter kallelsen. Endast frågor, 
  som angetts i kallelsen, får behandlas på extra riksförbundsmöte. 
 
§66. Styrelsen. 
     :1. Uppgift. 
  Styrelsen är riksförbundets högsta beslutande organ mellan riksförbunds- 
  mötena. 
  Dess uppgift är att: 
          a)  Verkställa riksförbundsmötets beslut 
  b)  Verka för riksförbundets utveckling i enlighet med dessa stadgars     

     gemensamma del. 
  c)  Leda och samordna riksförbundets arbete gällande förbundsexpedition,    

     kommittéer samt övriga åligganden/åtaganden på riksplanet. 
  d)  Ansvara för SBR:s verksamhetsplanering, ekonomi och administration. 
           e)  Bereda motioner och övriga ärenden som skall behandlas på riksförbunds- 
                  mötet. 
  f)   Anordna riksförbundsmöte i enlighet med stadgarna. 
     :2. Styrelsens sammansättning m.m. 
  Styrelsen består av ordföranden samt ytterligare minst 6 ordinarie ledamöter  
  jämte minst 2 suppleanter. 
  Antal övriga ledamöter och suppleanter fastställes av riksförbundsmöte. 
  Styrelsen konstituerar sig och tillträder omedelbart efter riksförbundsmöte. 
  Styrelsen är beslutför, då minst en mer än hälften av ledamöterna är närvarande.  
  Sammanträde kan genomföras som telefonsammanträde, varvid protokollet  
  justeras av ordförande och minst en ledamot. Protokollet skall sedan godkännas  
  vid nästkommande sammanträde.   
     :3. Styrelsen utser inom sig firmatecknare. 
     :4. Kommittéer. 
  Styrelsen fastställer årligen riktlinjer för och sammansättning av riksförbundets 
  olika kommittéer, arbetsgrupper, m.m. vilka styrelsen anser behövs för att fullgöra sitt uppdrag 

enligt riksförbundsmötets riktlinjer. 
      
§67. Räkenskaper. 
  Riksförbundets räkenskaper och förvaltning granskas av dess revisorer som skall avge 

revisionsberättelse efter varje revision. För biträde vid granskningen skall auktoriserad/godkänd 
revisor anlitas. 

  Innan anmärkning mot styrelsens förvaltning tas till revisionsberättelsen skall styrelsen ges tillfälle 
att avge förklaring. 

 
§68. Tillämpningsföreskrifter 

Riksförbundsstyrelsen kan föreslå riksförbundsmötet tillämpningsföreskrifter för att förtydliga 
stadgarna och/eller reglera olika verksamheter inom SBR. Dessa kan ändras genom beslut av 
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riksförbundsmötet med enkel majoritet efter förslag från styrelsen eller efter beslut med anledning 
av motion till riksförbundsmötet. 

 
§69.  Upplösning av riksförbundet 

Riksförbundet kan ej upplösas med mindre än att 2/3 av länsförbundens samlade röstetal avges 
för ett sådant beslut vid 2 på varandra följande riksförbundsmöten, varav det första skall vara ett 
ordinarie. 
Förbundets egendom skall vid en ev. upplösning överlämnas till den eller de institutioner för 
biodlingens befrämjande, som det sista riksförbundsmötet beslutar. 


