ANDELSLAGETS STADGAR , ny version 20170504
§ 1 Firma
Andelslagets firma är Ålands Skogsägare Andelslag.
§ 2 Hemort
Andelslagets hemort är Finström.
§ 3 Verksamhetsområde
Andelslagets verksamhetsområde är skogsrådgivning, skoglig intressebevakning, anordnandet av
kurser i skogsbruk och därmed sammanhängande verksamhet samt handel med värdepapper och
övriga placeringar. Andelslaget kan äga och besitta fast egendom.
§ 4 Antagande av medlem
Medlemskap i andelslaget söks skriftligen hos styrelsen. Styrelsen beslutar om godkännande av en
ansökan eller om förfarandet vid godkännande och villkoren för godkännande. Medlemskapet i
andelslaget börjar när godkänd sökande har betalt andelens teckningspris bestående av såväl
nominellt belopp som anslutningsavgift.
§ 5 Andelar, nominellt belopp och anslutningsavgift
En medlem i andelslaget är skyldig att delta i andelslaget med minst en andel. Andelens nominella
belopp (insats) är 3,50 euro. Medlem ska för varje andel till andelslaget, utöver det nominella
beloppet, erlägga en anslutningsavgift. Anslutningsavgiften är 5 euro. Anslutningsavgiften
återbetalas inte. Anslutningsavgift erläggs inte vid överlåtelse av andel. Anslutningsavgiften tas upp
i fonden för inbetalt fritt eget kapital. Andelens nominella belopp samt anslutningsavgiften ska
erläggas till av andelslaget anvisat bankkonto inom 30 dagar från godkännandet av medlemskapet.
Andelslagets andelar kan även ägas av fysiska eller juridiska personer som inte är medlemmar.
§ 6 Andelsstämma
Medlemmarna i andelslaget utövar sin beslutanderätt på andelsstämman.
En förutsättning för deltagande i andelsstämman är att medlem anmäler sig till andelslaget
senast den dag som nämns i kallelsen, som infaller tidigast tio (10) dagar före stämman.
Ordinarie andelsstämma skall hållas en gång om året på av förvaltningsrådet fastställd dag inom sex
månader från räkenskapsperiodens utgång. Andelsstämman hålls på av förvaltningsrådet fastställd
ort inom landskapet Åland. Andelsstämman sammankallas av förvaltningsrådet. Kallelse till
andelsstämma skall utfärdas tidigast två månader och senast en vecka före den sista
anmälningsdagen om inte annat stadgas i lagen om andelslag. Kallelsen skall publiceras i
åtminstone en av förvaltningsrådet utsedd på andelslagets hemort utkommande tidning.
De av nomineringskommittén föreslagna kandidaterna till förvaltningsrådet skall anges i
kallelsen till ordinarie andelsstämma. En medlem kan företrädas av ett ombud på
andelsstämman. Ett ombud kan samtidigt företräda högst en medlem utöver sig själv.
§ 7 Ärenden vid andelsstämma
Vid ordinarie andelsstämma skall
framläggas
1. bokslutet;
2. revisionsberättelse;
beslutas
3. om fastställande av bokslutet;
4. om användning av det överskott som balansräkningen utvisar;
5. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter, förvaltningsrådsledamöter och eventuell verkställande

direktör;
6. om förvaltningsrådsledamöternas och revisors arvode;
7. om antalet förvaltningsrådsledamöter;
väljas
8. förvaltningsrådsledamöter, revisor(er) och vid behov revisorssuppleant.
9. ledamot till nomineringskommittén
§8 Nomineringskommitté
Andelslaget har en nomineringskommitté vars uppgift är att inför andelsstämma nominera
medlemmar till förvaltningsrådet. Nomineringskommittén består av tre medlemmar, av vilka
en utses av ordinarie andelsstämma samt de två övriga är förvaltningsrådets ordförande och
vice ordförande. Den kommittémedlem som väljs av andelsstämman måste vara medlem i
andelslaget. Förvaltningsrådets ordförande är också ordförande i nomineringskommittén.
§ 9 Förvaltningsrådet
Andelslaget ska ha ett förvaltningsråd bestående av nio (9) ordinarie ledamöter. Ledamöterna i
förvaltningsrådet väljs för tiden fram till den ordinare andelsstämma som infaller det tredje
året efter valet. Första året avgår 3, andra året likaså 3 och tredje året 3 ledamöter; första
gången efter lottning och därefter enligt tur.
Annan än av nomineringskommittén föreslagen kandidat för val till förvaltningsrådet skall
anmälas till andelslaget fyra (4) dagar innan den andelsstämma som förrättar valet. Anmälan
kan lämnas av en medlem i andelslaget. Till anmälan skall fogas utredning om att kandidaten
är valbar samt om att kandidaten ger sitt samtycke till uppdraget. Kandidat som inte anmälts
inom föreskriven frist är valbar endast om andelsstämman enhälligt beslutar om det.
Förvaltningsrådet väljer inom sig ordförande och viceordförande.
Förvaltningsrådets uppgifter är att
1. övervaka styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av andelslaget;
2. årligen fastställa antalet styrelseledamöter, välja styrelseledamöter och bestämma deras arvode.
Vid behov ska förvaltningsrådet entlediga styrelseledamöter;
3. bestämma plats inom landskapet Åland där andelsstämma hålls;
4. kalla till andelsstämma samt
5. avge yttrande till den ordinarie andelsstämman med anledning av bokslutet.
Förvaltningsrådet kan ge styrelsen anvisningar i ärenden som är vittsyftande eller principiellt
viktiga. Förvaltningsrådet har rätt att besluta om att extra andelsstämma ska hållas.
§ 10 Styrelsen
Andelslaget ska ha en styrelse om minst tre (3) och högst sex (6) ledamöter, vilka utses av
förvaltnings-rådet. Mandattiden för en styrelseledamot börjar när det förvaltningsrådssammanträde
som beslutat om valet avslutas och upphör följande kalenderår när det förvaltningsrådssammanträde
som förrättat val av en ny styrelse avslutas.
§ 11 Verkställande direktör
Andelslaget kan ha en verkställande direktör, som väljs av styrelsen.
§ 12 Firmateckningsrätt och prokura
Andelslagets firma tecknas av styrelsens ordförande och verkställande direktören var för sig samt
två styrelseledamöter tillsammans. Dessutom kan styrelsen ge en namngiven person en prokura
eller en rätt att företräda andelslaget två tillsammans eller var för sig tillsammans med
styrelseledamot.
§ 13 Revision

Andelslaget har minst en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Ifall flera än en ordinarie
revisor utses eller ifall till revisor utses ett av Centralhandelskammaren godkänt revisionssamfund
behöver ingen suppleant utses.
§ 14 Reservfond
Andelslaget har en reservfond. Till reservfonden ska avsättas fem procent av räkenskapsperiodens
överskott enligt balansräkningen, från vilket föregående räkenskapsperioders förlust enligt
balansräkningen har dragits av. Avsättningar ska göras tills reservfonden uppgår till minst 2 500
euro.
§ 15 Utdelning av överskott
Ränta kan betalas på andelar ur det belopp som återstår av andelslagets fria egna kapital efter
avdrag av det belopp som ska överföras till reservfonden. Vid betalningen av räntan ska dock
beaktas vad som föreskrivs om utbetalningsbart överskott i lagen om andelslag. Andelsstämman ska
besluta om betalningen av ränta och räntans belopp. På andelar som har betalts under
räkenskapsperioden kan ränta betalas från och med betalningsdagen.
§ 16 Räkenskapsperiod
Andelslagets räkenskapsperiod avslutas årligen den sista december.
§ 17 Tillgångarnas fördelning vid andelslagets upplösning
Om andelslaget upplöses bestämmer andelsstämman på vilket sätt andelslagets behållna
egendom skall användas.
För den händelse beslut fattas om den behållna egendomens skiftande helt eller delvis mellan
medlemmarna, verkställs skiftet i förhållande till insatserna.

