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§1 Föreningen  

Föreningens namn tillika firmabeteckning är Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka ekonomisk 

förening. Föreningen är en religiöst och politiskt obunden, neutral samarbetsplattform.  

 

§ 2 Föreningens säte  

Föreningen har sitt säte i Sorsele kommun, Västerbottens län.  

 

§ 3 Ändamål och verksamhet  

Vindelälven–Juhttátahkka är ett biosfärområde inom FN-organet Unescos biosfärprogram – Man 

and the Biosphere Programme. Biosfärområdet utgör  arena för samverkan  mellan näringar, 

akademi, kommuner i området och andra myndigheter, organisationer och lokalbefolkning i syfte 

att utveckla möjligheterna  att bedriva näringar i området, då detta är en förutsättning för att 

människor ska kunna fortsätta bo och verka i området. Inom  biosfärområdet framhålls den 

biologiska hållbarheten som villkor för hur den fortsatta ekonomiska och socio-kulturella 

utvecklingen ska bedrivas.    

Föreningen kommer att arbeta för att hela området ska fortsätta utvecklas som attraktiv plats att 

bedriva näring, som boendeplats, besöksmål och investeringsområde och därmed främja 

medlemmarnas ekonomiska intressen.  

Föreningen samverkar med kommuner, länsstyrelser, universitet  och andra aktörer i området  

och stödjer utvecklingsarbete främst inom biosfärområdets identifierade fokusområden: 

● levande landskap (jord- och skogsbruk, förädling och livsmedelsproduktion) 

● framgångsrik renskötsel (rennäring, förädling och livsmedelsproduktion) 

● besöksnäring och friluftsliv för alla (besöksnäring, restaurang, logi) 

● fiske i levande sjöar, vattendrag och hav (fiske och fisketurism, förädling och 

livsmedelsproduktion) 

● utveckling av lokalsamhället (evenemang, service, transport)  

● mångfald av kulturella uttryck (kulturella och kreativa näringar) 

● samt annan förenlig verksamhet.  

 

Medlemmarnas ekonomiska intressen kommer att främjas genom att föreningen:  

● utgör en plattform för sina medlemmar där behovsstyrd forskning förenas med praktisk 

tillämpning 

● medverkar i regionala, nationella och internationella nätverk och agerar stöd för 

medlemmar att ingå i strategiska samarbeten och projekt.  

● arbetar med innovativa utvecklingsprojekt för ökad lönsamhet inom och synergier mellan 

de areella näringarna,   

● arbetar med  insatser som ökar attraktiviteten i området för boende, potentiella 

inflyttare, besökare i området. 

● bedriver strategisk och målgruppsanpassad kommunikation av det geografiska området  

genom varumärket biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka.   
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Medlemmarna deltar genom eget arbete och genom att nyttja föreningens tjänster, 

utvecklingsinsatser och varumärket Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka.  

 

§ 4 Föreningens värdegrund  

Vi värdesätter och respekterar människor och natur  

Vi utvecklar tillsammans Vindelälven-Juhttátahkka med utgångspunkt i och respekt för naturens 

och kulturens värden och möjligheter.  

 

Vi samspelar och bjuder in  

Inom Vindelälven-Juhttátahkka  utvecklar och stärker vi varandra genom respekt, samverkan och 

lärande. Vi stimulerar och tar till vara alla människors potential genom lyhördhet och öppenhet.  

 

Vi utforskar nya sätt varje dag  

Inom Vindelälven-Juhttátahkka  får allas tankar och idéer växa. Vi är nyfikna och uppmuntrar 

varandra att våga satsa på och testa nya och annorlunda idéer.  

 

Vi är viktiga i ett större sammanhang  

Inom Vindelälven-Juhttátahkka  är vi goda förebilder som lyfter fram det hållbara såväl lokalt som 

globalt. Tillsammans skapar vi hållbara livsvillkor.  

 

§ 5 Föreningens verksamhetsområde  

Föreningen Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka är verksam från fjäll till kust inom hela 

Vindelälvens och Laisälvens avrinningsområde, inklusive Tavelsjöbygden, och från sammanflödet 

mellan Vindelälven och Umeälven till och med det naturskyddade området vid Umeälvens 

mynning. Föreningen ska främja sociokulturellt och ekologiskt hållbar ekonomisk utveckling och 

samhällsutveckling samt ska stödja verksamhet som gynnar bevarandet av biologisk och kulturell 

mångfald.  

 

§ 6 Medlemskap och uteslutning  

Medlemskapet är öppet för föreningar, företag, organisationer, myndigheter och andra 

institutioner som stödjer det hållbara nyttjandet, bevarandet och utvecklingen av Biosfärområdet 

Vindelälven-Juhttátahkka . Föreningens grund utgörs av i området ingående kommuner samt 

länsstyrelserna. Föreningen erbjuder även stödjande medlemskap för privatpersoner och andra 

företag som vill stödja föreningen. 

  

Medlem som motarbetar föreningens värdegrund, verksamhet eller utveckling eller som 

missbrukar sitt medlemskap kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Den som uteslutits förlorar 

omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. 

Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman. Detta ska 

göras av medlemmen genom anmälan till styrelsen inom tre månader efter det att styrelsens 

meddelande om uteslutning avsänts till medlemmen.  
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§ 7 Uppsägning av medlemskap  

Medlem som begär utträde ur föreningen skall göra detta skriftligt till styrelsen. 

Uppsägningstiden är två (2) år räknat från tidpunkten för medlemmens begäran om utträde. 

Detta börjar gälla från första ordinarie årsstämma 2021.  

Stödjande medlem kan begära utträde omgående.  

 

§ 8 Medlemsinsats  

Varje medlem ska betala en insats på lägst 100 och högst 5000 kr. Vilken insats varje medlem ska 

delta med beslutas av första ordinarie föreningsstämma. Insatsen betalas till föreningens konto 

senast en månad efter inträde i föreningen. En insats återbetalas endast i de fall som står i lagen 

om ekonomiska föreningar.   

 

§ 9 Medlemsavgift  

Varje medlem ska årligen betala en medlemsavgift till föreningen.  

Kommunernas årliga medlemsavgift fastställs genom avtal och ska differentieras utifrån 

kommunernas storlek (högst 200 000kr/år).  

Övrigas medlemmars avgifter beslutas av föreningsstämman och får vara högst 10 000 kronor. 

Medlemsavgiften ska betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.  

 

§ 10 Föreningsstämma  

Föreningsstämman är högsta beslutande organ.  

Föreningsstämman hålls årligen senast under maj månad på tid och plats som styrelsen beslutar. 

Extra föreningsstämma ska hållas då styrelsen finner det påkallat eller då detta skriftligen begärts 

av minst 2/3 av föreningens medlemmar.  

Vid extra föreningsstämma får endast avgöras sådant ärende som angetts i kallelsen.  

 

§ 11 Rösträtt vid föreningsstämma  

Vid föreningsstämma äger medlemmar var sin röst. Stödjande medlemmar äger yttrande – samt 

förslagsrätt, dock ej rösträtt.  

 

§ 12 Kallelse till föreningsstämma  

Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska ske med e-post, via hemsida samt spridas 

via sociala medier till medlemmarna tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före 

föreningsstämman. I kallelsen ska tydligt anges de ärenden som ska behandlas på stämman.  

Om föreningsstämman ska behandla ett ärende om föreningens försättande i likvidation ska 

förslaget och grunden för detta anges i kallelsen. Om ett ärende avser förändring av stadgarna, 

ska det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändring anges i kallelsen.  

Föreningens årsredovisning, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget för 

kommande verksamhetsår samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens 

yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna på i kallelsen angiven plats minst tre (3) veckor 

före föreningsstämma.  
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§ 13 Dagordning vid föreningsstämma  

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:  

1. Val av ordförande för stämman.  

2. Val av protokollförare.  

3. Val av två justerare, tillika rösträknare.  

4. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.  

5. Fastställande av utsänd ärendelista.  

6. Styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning.  

7. Revisorernas berättelse.  

8. Fastställande av balansräkningen.  

9. Disposition av över- eller underskott enligt den fastställda balansräkningen.  

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

11. Val av ordinarie styrelseledamöter i den omfattning som anges i stadgarna § 15. Ledamöterna 

väljs som huvudregel på två år, dock alltid med växlande mandattid.  

12. Val av personliga suppleanter, var och en för samma tid som för ordinarie styrelseledamot.  

13. Val av styrelseordförande för tiden fram till nästa föreningsstämma.  

14. Val av två revisorer och ersättare för dessa.  

15. Val av valberedning med minst tre och högst fem ledamöter samt sammankallande för dessa.  

16. Fastställande av ersättningar för styrelsen, revisorerna och övriga funktionärer liksom ombud 

för arbetsgrupperna. Förslag till ersättningar framställs av valberedningen.  

17. Behandling av framställda motioner.  

18. Behandling och fastställande av styrelsens förslag för verksamheten under nästkommande 

verksamhetsår.  

19. Behandling och fastställande av styrelsens förslag till budget för nästkommande 

verksamhetsår.  

20. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande räkenskapsår.  

21. Övriga frågor som föreningsstämman beslutar att ta upp.  

 

Närvarolista med ombudens namn och medlemstillhörighet ska alltid föras vid 

föreningsstämman. Beslut om röstlängd får anstå till dess ärende uppkommer som fordrar 

särskild röstlängd. Behörigt röstetal fastställs före eventuell omröstning.  
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§ 14 Motioner till föreningsstämma  

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande verksamheten.  

Styrelsen ska bereda avgivna motioner och inför föreningsstämman avge eget förslag över 

motionen. Motion och styrelsens förslag ska biläggas kallelse till föreningsstämman.  

Motion ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars för att kunna behandlas vid kommande 

föreningsstämma.  

 

§ 15 Styrelse  

Styrelsen ska bestå av minst 9 och högst 17 ordinarie ledamöter och lika antal personliga 

suppleanter. Styrelsens sammansättning ska ha en bred representation från fjäll till kust bland 

föreningens medlemmar. I styrelsen ska ingå minst två representanter för kommunerna och 

minst en representant vardera för länsstyrelserna, samebyarna, områdets byar, ideella 

föreningar, näringslivet, universiteten samt de gröna näringarna.  

Styrelseordförande väljs på föreningsstämman för ett år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv 

och organiserar föreningens arbete. Styrelsen har möjlighet att knyta adjungerade ledamöter till 

styrelsen samt bilda utskott och rådgivande organ liksom olika arbetsgrupper av både 

permanent och tillfällig art.  

Styrelsen ska tillsätta en eller flera verksamhetsledare för den löpande samordningen av 

biosfärarbetet. I enlighet med gängse biosfärnomenklatur benämns denna funktion koordinator.  

Ordföranden kallar till styrelsemöte. Styrelsemöte ska hållas minst fyra gånger per år. Kallelse 

med handlingar ska utsändas senast en vecka före styrelsemöte. Protokoll ska föras vid samtliga 

styrelsemöten. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

Suppleanter och adjungerade ledamöter får delta i förhandlingarna men inte i besluten. 

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den uppfattning som 

ordföranden företräder, utom vid personval då frågan avgörs genom lottning.  

Ledamot som ej kan närvara ska meddela personlig suppleant och delge denne erhållna 

handlingar.  

 

§ 16 Valberedning  

Valberedningen ska bestå av minst tre och högst fem ledamöter, varav minst två ledamöter ska 

representera kommunerna och minst en ledamot ska representera Länsstyrelsen. Dessa får inte 

ingå i styrelsen.  

 

§ 17 Firmateckning  

Föreningens firma tecknas av de personer som styrelsen utser.  
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§ 18 Räkenskaper och revision  

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår (1 januari – 31 december).  

Räkenskaperna ska i god tid avlämnas till revisorerna.  

 

För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper ska medlemmarna på ordinarie 

föreningsstämma utse två revisorer och ersättare för dessa. De väljs för tiden fram till nästa 

ordinarie föreningsstämma.  

 

Revisorerna får när som helst under verksamhetsåret ta del av protokoll, verifikat och andra 

handlingar som gäller föreningens verksamhet. Minst en av revisorerna ska vara auktoriserad.  

 

Årsrevisionen ska vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen senast sex (6) 

veckor före ordinarie föreningsstämma.  

 

§ 19 Vinstdelning  

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut föras i ny 

räkning eller fonderas. Vinstdelning ska inte ske till föreningens medlemmar.  

 

§ 20 Stadgeändring  

Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av föreningsstämman.  

 

§ 21 Upplösning av föreningen  

Föreningen kan upplösas genom beslut på föreningsstämma, dock med minst 2/3 av de avgivna 

rösterna.  

 

Vid upplösning får föreningens innestående tillgångar utöver inbetalda medlemsinsatser 

användas för ändamål enligt beslut av föreningsstämman.  

 

Övrigt 

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


