IDEELLA FÖRENINGEN
Läänemaa metsaühistu / Läänemaa skogsförenings”
STADGAR
I Allmänna bestämmelser
1.1. Ideella föreningens (nedan kallad “föreningen”) firmanamn är “Läänemaa metsaühistu” /
“Läänemaa skogsförening”

1.2 Föreningens säte är landkrets Lääne, Republiken Estland.

1.3. Som ideell förening handlar den som privaträttslig juridisk person, och utgår från Republiken
Estlands lagar, denna stadga och andra berörda rättsakter.
1.4. Föreningens syfte är att förena privata skogsägare och bidra till utarbetande av gemensamma,
hela staten omfattande och privatskogars ägarförhållande beträffande strukturer, att hjälpa egna
medlemmar vid skogars miljöskonande och effektiva användning via gemensamma och koordinerade
verksamheter, att föranstalta och genomföra olika arrangemang för privatskogars ägare och
representera egna medlemmar, också att genomföra skolning och utbildning. Föreningens
verksamhetsområden är bland annat:
1.4.1. skogsbruk;
1.4.2. skötsel och bevarande av det överlämnade kulturarvet;
1.4.3. vägars skötsel och underhåll;
1.4.4. dräneringens underhållsarbeten;
1.4.5. fritidsverksamheters främjande;
1.4.6. bidragsansökande och erhållna bidrags förmedlande. Föreningen har rätt att ansöka om bidrag
från Europeiska Unionens program och också från olika innerstatliga och andra finansieringskällor, i
föreningens namn.

1.5. Föreningens ekonomiska verksamheters huvudsyfte består inte i vinstproduktion och
vinstutdelning till medlemmarna. Föreningens huvudverksamheters huvudprinciper är:
1.5.1. medlemmars lika rösträtt;
1.5.2. medlemmar kan inte anslutas till andra föreningar per automatik;
1.5.3. medlemmars förpliktelser framgår av stadgarna;
1.5.4. medlemmars rätt att lämna föreningen med en skriftlig ansökan;
1.5.5. föreliggande av tillgångar, vinsten och kapitalet som inte ska utdelas bland medlemmar.

1.6. Föreningens underavdelningar
För att kunna uppfylla föreningens enligt stadgarna fastlagda uppgifter i alla avseenden kan
föreningen bilda underavdelningar. Föreningens styrelse kan delegera avdelningens uppgifter till
någon juridisk person, om den sistnämndas syften överensstämmer med föreningens syften och om
denna juridiska persons stadga inte strider mot föreningens stadgar.

1.6.1. Avdelningens högsta organ är avdelningsstämman, där avdelningens ordförande, styrelse och
revisor eller revisionsutskott väljs på tre år. Antalet styrelse- och utskottsmedlemmar bestäms av
avdelningsstämman.
1.6.2. Avdelningsstämmans beslut fattas med enkel röstmajoritet.
1.6.3. Avdelningen använder ändamålsenligt dem av föreningsmedlemmar insamlade
medlemsavgifterna.
1.6.4. Avdelningen förelägger föreningens styrelse berättelser över sina verksamheter och över
föreningens medlemmar i ett av stämman bestämt omfång och med bestämd frekvens.
1.6.5 Avdelningen författar sina stadgar och / eller fastlägger egna ordningsregler, som inte får strida
mot föreningens stadgar.
1.7. Föreningen kan ha materiella och ickemateriella rättigheter och skyldigheter. Föreningen har
egna tillgångar och egen resultat- och balansräkning.
1.8. Föreningen ska vara ansvarig för sina åtaganden med alla sina tillgångar. Föreningens medlemar
skall ansvara för uppfyllandet av sina egna skyldigheter gentmot föreningen enligt sin materiella
andel.
1.9. Föreningens budgetår börjar den 1 januari och slutar den 31 december.
1.10. Föreningen har grundats på obestämd tid.
II Medlemskap
2.1. Som föreningens medlemmar gäller fysiska och juridiska personer som har anslutit sig till
föreningen på grund av dess stadgar, och som äger skogsmark eller har nyttjanderätt till skogsmark.
Föreningen måste ha minst två medlemmar.
2.2. Föreningens medlemmar kan vara personer, som är berättigade personer till skogsmark och som
har lämnat in en återlämningsansökan.
2.3. Föreningsmedlemmens skogsmark måste befinna sig delvis eller fullständigt i landkrets Lääne
(Lääne maakond) eller medlemmen måste bo i landkrets Lääne och skogen måste befinna sig i
Republiken Estland.
2.4. Som föreningens stiftare gäller personer som slutit stiftelseavtalet. Stiftare räknas som
föreningens medlemmar från och med denna stadgas ikraftträdande.
2.5. Medlems upptagande i föreningen bestäms av styrelsen efter skriftlig ansökan. Om styrelsen
vägrar att anta den sökande personen till föreningsmedlem, kan denna person kräva, att saken
prövas av föreningsstämman.

2.6. Föreningens medlemskap är bundet till inträdesavgift och medlemsavgift. Inträdesavgiftens och
medlemsavgiftens storlek ska bestämmas av föreningsstämman.

2.7. Föreningens styrelse för medlemsregistret, där följande uppgifter ska antecknas:
2.7.1. medlemmars för- och efternamn, personnummer, boningsort;
2.7.2. uppgifter om medlemmars skog;
2.7.3. datumet för medlems utträdande eller uteslutande ur föreningen och orsaken till detta;
2.8. Medlemskapet i föreningen och medlemsrätters utövande kan inte överlämnas till andra eller
lämnas i arv.
2.9. Föreningsmedlem ska uteslutas i fall av hans avlidande eller juridiska persons likviderande.
2.10. Medlemmen har rätt att med skriftlig uppsägning träda ut ur föreningen.
2.11. Medlemmen kan träda ut ur föreningen endast vid räkenskapsårets slut. Skriftlig ansökan om
utträde måste vara föreningen till handa senast tre månader före räkenskapsårets slut.
2.12. Föreningsmedlemmen kan uteslutas från föreningen om han:
2.12.1 inte betalar den föreskrivna inträdes- eller medlemsavgiften i bestämd tid;
2.12.2. bryter upprepade gånger mot föreningens stadgar eller skadar väsentligt föreningens
verksamhet;
2.12.3. har vid upptagande i föreningen medvetet förelagt oriktiga uppgifter, varför hans upptagande
i föreningen har varit orätt.
2.13. Beslutet om föreningsmedlemmens uteslutande och om storleken på hans andel som ska
återbetalas honom, fattas av styrelsen. Den uteslutna föreningsmedlemmen måste omedelbar och
skriftligt informeras om orsaken till hans uteslutande.
2.14. Styrelsens beslut om medlemmens uteslutande kan överklagas till föreningsstämman och
uteslutna medlemmen kan kräva att hans uteslutande ska tas upp av föreningsstämman.
2.15. Personen, vars medlemskap i föreningen har gått ut, har ingen rätt till föreningens
förmögenhet.
III Föreningsmedlemmars rätter och plikter
3.1. Föreningsmedlemmen har rätt att:
3.1.1. delta i föreningsstämma;
3.1.2. välja och bli vald till föreningens styrelse och kontrollorgan;
3.1.3. få från styrelsen information om föreningens verksamhet;
3.1.4. träda ut ur föreningen;
3.1.5. ta i anspråk av föreningen erbjudna tjänster;
3.1.6. vägra att ta i anspråk av föreningen erbjudna tjänster;

3.1.7. nyttja andra lagliga rättigheter i dessa stadgar.

3.2. Föreningsmedlemmen är förpliktigad att:
3.2.1. handla korrekt vid skogsmarkens skötsel, bevara föreningens heder och goda rykte;
3.2.2. uppfylla föreningens stadgar och ledningsorgans lagenliga beslut;
3.2.3. betala medlemsavgiften i en av föreningsstämman bestämd summa, i tid och vid bestämda
terminer;
3.2.4. delta i föreningens verksamheter.
IV Föreningsstämma
4.1. Föreningens högsta organ är föreningsstämman.
4.2. Ordinarie föreningsstämma genomförs en gång per räkenskapsår. Ordinarie föreningsstämma
sammankallas av styrelsen.
4.3.Extra föreningsstämma sammankallas:
4.3.1. av styrelsen på eget initiativ;
4.3.2. av styrelsen inom tio dagar om detta krävs skriftligen av minst 1/10 av medlemmarna där
orsaken till den extrainsatta föreningsstämman förklaras;
4.3.3. av 1/10 av medlemmarna, om styrelsen inte sammankallar föreningsstämman enligt punkt
4.3.2.
4.4. Alla föreningsmedlemmar måste informeras om föreningsstämmans sammankallande skriftligt
och minst 10 dagar före stämmans genomförande. Kallelsen måste innehålla information om:
4.4.1. tiden och orten för föreningsstämmans genomförande;
4.4.2. dagordningen.
4.5. Föreningsmedlemmen har rätt att kräva att den för honom intressanta frågan ska behandlas på
föreningsstämman. Minst 30 dagar före föreningsstämmans genomförande, skall en sådan ansökan
ha lämnats in.
4.6. Till föreningsstämmans uppgifter hör:
4.6.1. stadgarnas förändring;
4.6.2. verksamhetssyftets förändring;
4.6.3. beslutfattande över föreningens fusion, uppdelning eller verksamhetens inställande;
4.6.4. fastläggande av föreningens verksamheter och utvecklingens huvudinriktningar och
verksamhetsplaner;
4.6.5. årsslutets och lägesrapportens godkännande;
4.6.6. revisionsberättelsens godkännande;
4.6.7. värdering av styrelsens verksamheter;

4.6.8. årsbudgetens godkännande;
4.6.9. fastställande av antalet styrelsemedlemmar och medlemmar för revisionsutskottet, deras
fullmakters frister, kompetens, ersättningsprinciper och ordning;
4.6.10. Utnämning av styrelsemedlemmar och medlemmar för revisionsutskottet, bestämmande av
deras förtidiga återkallelse; 5

4.6.11. bestämmande över styrelsemedlemmars materiella ansvarighet;
4.6.12. bestämmande över affärers genomförande med styrelsemedlemmen eller över krav mot
honom och representantens bestämmande för deltagande i denna affär eller i mot honom riktade
kravet;
4.6.13. fastläggande av ordningen för tillgångars bildande och förfogande över tillgångarna;
4.6.14. fastläggande av ordningen för lönarbetares anställning och deras ersättning;
4.6.15. anskaffning av fastigheter och i registret anmälningspliktiga lösa tillgångar och deras
avyttring;
4.6.16. beslutsfattande om medlemskap i andra organisationer;
4.6.17. fastläggande av inträdesavgiftens och medlemsavgiftens storlek;
4.6.18. beslutsfattande i övriga frågor, som genom lagen eller denna stadga inte har överlåtits till
andra organs kompetens.
4.7. Föreningsmedlemmen kan på föreningsstämman med enkel skriftlig fullmakt representeras av
någon annan föreningsmedlem.
4.8. Föreningsstämman är beslutsför, om över hälften av föreningens medlemmar deltar eller är
representerade i stämman. Om föreningsstämman inte är beslutför sammankallar styrelsen inom tre
veckor en ny stämma med samma dagordning. Den nya föreningsstämman är beslutför, om minst två
medlemmar deltar i stämman eller är representerade.
4.9. Föreningsstämmans beslut gäller som fattat om mer än hälften av deltagande
föreningsmedlemmarna eller deras representanter röstar för beslutet. Beslutet över förändring av
föreningens stadga, föreningens fusion, uppdelning eller verksamheters inställande gäller som fattat
om mer än 2/3 av i föreningsstämman deltagande eller representerade medlemmar röstar för
beslutet. För att ändra föreningens syfte behövs alla i föreningsstämman deltagande medlemmars
samtycke.
4.10. Föreningsstämmans beslut gäller som fattat utan stämmans sammankallande, om alla
föreningens medlemmar röstar skriftligt för detta beslut .
4.11. Föreningsmedlemmen har i stämman vid beslutfattande en röst.
4.12. Föreningsmedlemmen får inte delta i röstning vid beslutfattande i följande frågor:
4.12.1. föreningens fordran mot honom eller mot en person med likadant ekonomiskt intresse och
hans befriande från materiella och anda förpliktelser; ;
4.12.2. hans uteslutande från föreningen;

4.12.3. frågor beträffande mellan honom och föreningen slutna avtal.
4.13. Styrelsemedlemmen får inte dela i röstningen i föreningsstämman vid värdering av styrelsens
verksamheter eller vid värdering av verksamheter han är ansvarig för, eller vid beslutsfattande om
hans förtidiga återkallelse från styrelse-position eller om hans materiella ansvarighet.
4.14. För beslutsfattande om inställande eller förändring av föreningsmedlems rätt som skiljer sig
från andra medlemmars rätt, och också om tillägg av avvikande rätt som skiljer sig från andras rätt
behövs det medlemmens samtycke.

4.15. Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande, vid hans frånvaro någon av
styrelsemedlemmarna, och därefter väljs stämmans ordförande och protokollförare. Över
föreningsstämmans förlopp ska protokoll upprättas, vilket ska undertecknas av ordföranden och
protokollföraren. Protokollet måste visa, med vilket röstförhållande besluten har fattats. Till
protokollet ska höra en bilaga med förteckning över i stämman närvarande medlemmar. Protokollet
ska bevaras av styrelse för att ge föreningsmedlemmar möjligheten att få insikt i detta.
4.16. Föreningsstämmans beslut kan bestridas i föreningens säte inom tre månader från och med
föreningsstämmans genomförande.
V Styrelse
5.1. Under tiden mellan föreningsstämmorna leds och representeras föreningen av styrelsen.
Styrelsen har upp till fem (5) medlemmar, som utnämns vid föreningens grundande , senare av
föreningsstämma för en tid på 3 år.
Styrelsemedlemmen måste vara handlingskapabel fysisk person.
5.2. Styrelsen är räkenskapspliktig inför föreningsstämman.
5.3. Till styrelsens kompetens hör:
5.3.1. föreningsstämmans sammankallande;
5.3.2. föreläggande av föreningens bokslut och verksamhetsberättelse för föreningsstämman, för
godkännande;
5.3.3. arrangerande av föreningens verksamheter enligt föreningsstämmans beslut;
5.3.4. föreningsmedlemmars upptagande och uteslutande;
5.3.5. registerförande över föreningsmedlemmar;
5.3.6. utnämnande av personer, som representerar föreningen utan fullmakt;
5.3.7. föreningens intressens representerande vid kommunikation med statsorgan, kommuner,
företag, organisationer, privatpersoner och utländska partner;
5.3.8. arbetstagares anställande och avskedande;
5.3.9. förberedelse av frågor som ska behandlas i föreningsstämman;
5.3.10. meddelandens förmedling till föreningens medlemmar;
5.3.11. beslutsfattande om övriga frågor, som inte tillhör föreningsstämmans kompetens.

5.4. Styrelsens möten sammankallas av styrelsens ordförande efter behov, men minst en gång var 6e
månad.
5.5. Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av styrelsemedlemmarna deltar i mötet.
5.6. Styrelsebeslut fattas med närvarande medlemmars ja-rösters majoritet. Skulle röstetalet väga
jämnt, bestäms röstningsresultat av styrelseordförandes röst.
5.7. Över styrelsens möte ska protokoll upprättas, som undertecknas av alla i mötet deltagande
styrelsemedlemmar. 7

5.8. Styrelsen kan fatta beslut också utan att sammankalla till möte, om alla styrelsemedlemmar
röstar för detta.
5.9. Styrelsemedlem får inte delta i röstning om beslutfattande om affärersuppgörelser med honom
eller med en person med likadant ekonomiskt intresse eller om inledande av rättegångsprocess mot
honom eller dess inställande genom föreningen.
5.10. Varje styrelsemedlem har rätt att representera föreningen i alla rättshandlingar.
5.11. Styrelsemedlemmar är förpliktade att bevara föreningens affärshemligheter.
5.12. Styrelsemedlemmar svarar solidariskt för stridande mot lag- och stadge- bestämmelser och
också för ouppfyllda eller inte vederbörligt uppfyllda egna plikter, som uppsåtligen tillfogat
föreningen skador.
VI Bokföring och räkenskap
6.1. Styrelsen organiserar föreningens bokföring enligt bokföringslagen.
6.2. Efter räkenskapsårets slut författar styrelsen föreningens bokslut och verksamhetsberättelse
enligt i lagen fastlagd ordning.
6.3. Styrelsen förelägger räkenskapsunderlagen för föreningsstämman inom sex månader från och
med räkenskapsårets slut. Finns det auktoriserad revisor eller revisionsutskott bör också revisors
slutsats eller revisionsutskottets mening tillfogas.
6.4. Beslutet om föreningens boksluts godkännande fattas av föreningsstämman.
6.5. Det godkända bokslutet undertecknas av alla styrelsemedlemmar.
VII Ekonomiska verksamheter och tillgångar
7.1.Föreningens tillgångar bildas av medlemmars inträdesavgifter och andra betalningar, av
inkomster man får genom användning av föreningens förmögenhet, statens och kommunens
ekonomiska tillskott, donationer och andra inkomster.
7.2. Föreningen använder och gottgör de i dess förvaltning eller egendom befintliga tillgångarna
fullständigt enligt egen räntabilitetsprincip och utgår från avtalsfrihet.
VIII Kontroll och revision
8.1. Föreningsstämman övervakar styrelsens verksamhet. För att uppfylla denna uppgift kan
föreningsstämman bestämma kontroll av revisor eller auktoriserad revisor.

8.2. Styrelsemedlemmar måste ge revisor eller auktoriserad revisor möjlighet att få insikt i alla för
genomförande av revision eller auktoriserad revision nödvändiga underlag och också lämna
nödvändig information.

8.3. Revisorer eller auktoriserade revisorer upprättar berättelsen över revisionens eller auktoriserade
revisionens resultat och förelägger den för föreningsstämman.
IX Slutbestämmelser
9.1. Föreningens omvandling till en juridisk person av annat slag är inte tillåten.
9.2. Föreningen kan fusionera endast med någon ideell förening av samma slag och uppdelas endast
på ideella föreningar av samma slag. Fusion och uppdelning sker enligt i lagen fastlagd ordning.
9.3. Föreningens verksamhet ska upphöra:
9.3.1. med föreningsstämmans beslut;
9.3.2. om konkursförfarande inleds mot föreningen;
9.3.3. om medlemsantalet understiger två medlemmar;
9.3.4. i fall av föreningsstämmans oförmåga att fastställa vilka de stadgeenliga medlemmarna är.
9.3.5. enligt andra lagenliga grunder.
9.4. Föreningens verksamheters upphörande kan alltid beslutas med föreningsstämmans beslut.
9.5. Föreningens verksamheters upphörande och föreningens likvidering vid verksamheters
upphörande sker enligt i lagen fastlagd ordning.
9.6. I fall av föreningens likvidering ska den efter betalning av alla fordringar dela upp överblivna
tillgångar bland av föreningsstämman beslutade berättigade personer.
10. Denna stadga har upprättats på 8 sidor.

