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1 § 
FIRMA OCH HEMORT

Andelslagets firma är Andelslaget Österbottens Kött, på finska Osuuskunta Pohjanmaan 
Liha, och dess hemort är Vasa.

2 § 
FÖREMÅLET FÖR ANDELSLAGETS VERKSAMHET 

Andelslaget har till ändamål och uppgift att främja sina medlemmars lantbruk genom att 
idka slaktanskaffning, djurförmedling, slaktverksamhet och köttförädling antingen själv 
och/eller via sina dotterbolag, intressebolag eller samarbetspartner samt att i övrigt stöda 
och utveckla sina medlemmars köttproduktion. Andelslaget kan för att främja andelslagets 
ändamål även idka placeringsverksamhet med värdepapper, aktier och fastigheter och 
idka handel med dessa placeringar. 

Andelslaget kan med styrelsebeslut utvidga sin verksamhet till andra områden, som främjar 
och stöder jordbruk och djurhållning.

Även andra än medlemmar har rätt att utnyttja andelslagets tjänster.

3 § 
ANTAGANDE AV MEDLEMMAR

Medlemskap i andelslaget kan förvärvas av enskild person, bolag eller sammanslutning, 
som inom andelslagets verksamhetsområde bedriver lantbruk eller boskapsskötsel. Den som 
önskar inträda som medlem i andelslaget bör därom göra en skriftlig ansökan hos styrel-
sen, som beslutar om antagande av medlemmar. Medlemskapet börjar när ansökan om 
medlemskap har blivit godkänd.

En avliden medlems rättsinnehavare, till vilken rätten till den avlidnes insats har övergått, är 
berättigad att inträda som medlem i andelslaget, under förutsättning att förutsättningarna 
för medlemskap i övrigt föreligger. Rättsinnehavare, som vill begagna sig av denna rätt, 
bör underrätta andelslaget därom inom ett (1) år från dödsdagen. 

4 § 
MEDLEMSANDEL (A-ANDEL) OCH SKYLDIGHET  

ATT TECKNA ANDELAR 
Varje medlem är skyldig att teckna minst en (1) A-andel i samband med att medlemskapet 
börjar. A-andelens nominella belopp (andelsinsats) är fem (5) euro. 

En medlem är dessutom skyldig att teckna A-andelar enligt följande: 

En medlem bör teckna en (1) andel för varje påbörjat belopp om fyrtio (40) euro som 
avräkning för produkter, som per år i medeltal levererats av medlemmen i ifråga att mark-
nadsföras via andelslaget eller andelslagets dotterbolag, intressebolag eller samarbetspart-
ner.  

Vid bestämmandet av värdet på de produkter som levererats att marknadsföras via an-
delslaget, avdrags från leveransvärdet hälften av värdet på de produkter, som medlemmen 
köpt för uppfödning via andelslaget eller andelslagets dotterbolags, intressebolags eller 
samarbetspartners djurförmedling.
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Antalet andelar granskas varje år. Andelarna bestäms på basis av de två (2) föregående 
årens medeltal av värdet på levererade produkter, beräknat på sätt som ovan stadgas.

Varje A-andel ska betalas till andelslaget inom den tid och till det belopp som styrelsen 
beslutat om, dock senast inom femton (15) år från tecknandet av andelen. Andelslaget har 
rätt att dra av medlemmens andelsskuld till andelslaget från överskottet som ska betalas till 
medlemmen.

En medlem har inte rätt att säga upp A-andelar under tiden för sitt medlemskap. Om en 
medlems skyldighet att teckna A-andelar minskar, kommer de A-andelar, som överskrider 
skyldigheten att teckna A-andelar och vilka medlemmen har betalat i sin helhet, att konver-
teras till B-andelar utan ett separat beslut därom, varefter medlemmen ges ett sådant antal 
B-andelar, som motsvarar beloppet för de A-andelar som konverteras.

5 § 
FRIVILLIG ANDEL (B-ANDEL)

En medlem kan delta i andelslaget med en eller flera frivilliga andelar (B-andelar) i enlig-
het med beslut som fattats av fullmäktigesammanträdet eller av styrelsen med stöd av ett 
bemyndigande av fullmäktigesammanträdet.  B-andelar kan endast tilldelas medlemmar.  
B-andelens nominella belopp (andelsinsats) är fem (5) euro. Andelslaget kan när som helst 
med beslut av fullmäktige säga upp en medlems B-andelar eller en del av dessa. Styrelsen 
kan med stöd av ett bemyndigande av fullmäktigesammanträdet, vilket kan ges för högst 
fem (5) år i taget, besluta om att säga upp B-andelar. En medlem kan när som helst säga 
upp B-andelar eller delar därav. 

Om en medlems skyldighet att teckna flera A-andelar ökar, ska andelslaget använda 
medlemmens befintliga B-andelar för att uppfylla den ökade förpliktelsen. B-andelar medför 
inga andra rättigheter än rätt till ränta på överskottet och rätt till återbetalning av andelsin-
sats i enlighet med vad som stadgas i lag om andelslag vid uppsägning av andelar eller 
vid uppsägning av medlemskap.  För B-andelar kan betalas en annan räntesats än för A- 
eller C-andelar. B-andelar medför inte företrädesrätt till sådana andelar som emitteras i en 
andelsemission. 

6 § 
AVKASTNINGSANDEL (C-ANDEL)

Andelslaget kan emittera avkastningsandelar (C-andelar). Emittering av andelar, andelens 
teckningspris och övriga emissionsvillkor bestäms av fullmäktige eller av styrelsen med 
stöd av ett bemyndigande av fullmäktigesammanträdet.  Andelar kan endast emitteras till 
medlemmar. Med avvikelse från vad som föreskrivs i lag om andelslag (14.6.2013/421) 
9 kap 4 § om medlemmars företrädesrätt till andelar, kan C-andelar emitteras till medlem-
mar baserat på animaliska produkter som en medlem har levererat för marknadsföring till 
andelslaget, dess dotterbolag eller andelssammanslutning eller till en avtalspart som anges 
av andelslaget. Med avvikelse från medlemmarnas företrädesrätt kan C-andelar emitteras 
även i enlighet med en koefficient som baserar sig på tiden för medlemmens medlemskap 
såsom anges i beslutet om andelsemission.
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7 § 
ÅTERBETALNING AV ANDEL

Vid upphörande av medlemskap eller vid uppsägning av andel ska det för A- och B-ande-
lar tecknade beloppet återbetalas till medlem vid utgången av den räkenskapsperiod, som 
följer efter det år under vilket medlemskapet uppsagts eller upphört, och enligt de villkor 
som anges i lag om andelslag 17 kap 1 om inte annat anges i beslutet om andelsemission. 
Återbetalning av en fondförhöjning varvid en andel har betalats, ska anges i beslutet om 
fondförhöjning. C-andelar återbetalas inom utgången av den tredje räkenskapsperioden 
beräknat från det år under vilket medlemskapet har sagts upp på det sätt och enligt de 
villkor som anges i lag om andelslag (14.6.2013/421) 17 kap 1 §. Ränta betalas på 
C-andelarna fram tills att beloppet ska återbetalas och kan lyftas hos andelslaget av med-
lemmen.  

8 § 
EFTERHANDSÅTERBETALNING  

Om en medlem inte kan erhålla full återbetalning för en andel på det sätt som bestäms i 
dessa stadgar och i enlighet med lag om andelslag, kvarstår medlemmens rätt till återbe-
talning. Beloppet för efterhandsåterbetalning beräknas på basen av det bokslut som görs 
närmast efter uppsägningen och det egna kapitalet som kan användas till återbetalning. 
Ovannämnda rättighet till efterhandsåterbetalning upphör dock vid utgången av den tredje 
räkenskapsperiod som följer efter det att rätten till återbetalning uppstått. Ingen ränta beta-
las på det belopp som inte återbetalas.

Då medlemskapet upphör, upphör alla ekonomiska och administrativa rättigheter som base-
rar sig på medlemskapet, förutom rätten till återbetalning av andel. 

A- och B andelar ska enligt denna bestämmelse återbetalas inom ett (1) år och C-andelar 
inom tre (3) år efter utgången av den räkenskapsperiod, baserat på vilken återbetalningen 
kan erläggas för första gången. 

9 § 
FÖRVÄRV AV EGNA ANDELAR

Andelslaget kan förvärva andelar i andelslaget om andelar uppsägs.  Andelar anses även 
vara uppsagda när medlemskapet upphör. Styrelsen beslutar om förvärv av andelar. För-
värvspriset för en andel är det belopp som betalats för andelen, såvida inte annat anges 
i beslutet om andelsemission eller fondförhöjning. Andelarna förvärvas i uppsägningsord-
ning förutsatt att andelslaget, med hänsyn till det belopp som betalats ut vid tidigare upp-
sägningar av andelar, har utdelningsbart fritt eget kapital.  Det maximala antalet andelar 
som kan förvärvas under en räkenskapsperiod är högst 1/3 av det totala antalet av varje 
separat andelsslag beräknat vid början av räkenskapsperioden. 

10 § 
MEDLEMS SKYLDIGHETER

En medlem är som utgångspunkt skyldig att sälja alla sina slakt- och förmedlingsdjur till 
andelslaget eller till andelslagets dotter-eller intressebolag.

Med produktionsavtal mellan andelslaget och medlemmarna avtalas om särskilda om-
ständigheter saker, som gäller bland annat uppfödning och marknadsföring av slakt- och 
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förmedlingsdjur. Andelslagets styrelse, eller om verksamheten sköts av dotterbolag ifråg-
avarande intressebolags eller samarbetspartners styrelse, godkänner produktionsavtalen. 
En medlem är skyldig att ingå produktionsavtal med andelslaget och att uppfylla villkoren i 
ingångna produktionsavtal. 

11 § 
ANDELSLAGETS SKYLDIGHETER

Andelslaget åligger att själv eller via dotterbolag, intressebolag eller samarbetspartners  

1. av medlemmarna motta slakt- och förmedlingsdjur i enlighet med villkoren i ingångna 
produktionsavtal. Alla mottagna djur bör uppfylla livsmedelslagens kvalitetskrav. 

2. att tillhandahålla tjänster för sina medlemmar på ett sådant sätt som är förenligt med 
andelslagets intressen och beaktande även medlemmarnas intressen. 

12 § 
MEDLEMS AVGÅNG 

En medlem har rätt att avgå ur andelslaget genom en skriftlig anmälan till andelslaget sty-
relsen. En avgång träder i kraft från det datum då anmälan om avgång bevisligen tillställts 
andelslaget.

Medlem har inte rätt att utträda ur andelslaget förrän tidigast två (2) år efter sitt inträde, 
såvida inte styrelsen anser att särskilda skäl föreligger för ett tidigare utträde. 

13 §
UTESLUTNING AV MEDLEM

En medlem kan uteslutas ur andelslaget, om medlemmen: 

1. trots varning inte inom föreskriven tid fullgör sina betalningar till andelslaget eller un-
derlåter att fullgöra andra skyldigheter som följer av medlemskapet,

2. orsakar andelslaget, Atria Abp och/eller något av andelslagets eller Atria Abp:s dot-
terbolag eller intressebolag ekonomisk eller annan skada, eller på annat sätt handlar 
i strid med andelslagets syfte eller sprider information som skadar andelslagets eller 
ovan nämnda bolags rykte eller genom sin egen verksamhet försvårar ledningen och/
eller förvaltningen av andelslaget eller ovan nämnda bolag. 

3. bryter mot förpliktelserna enligt 10 § eller bryter mot eller säger upp ett sådant avtal 
som avses ovan i 10 §, avslutar sin produktion eller delvis överför produktionen till en 
av andelslagets eller ovan i punkt 2 nämnda bolags konkurrent.

4. försätts i konkurs, företagssanering, skuldsanering eller om medlemmens handlingsbe-
hörighet begränsas på annat sätt. 

Beslut om uteslutande av en medlem fattas av andelslagets styrelse. Beslutet om uteslutande 
kan överlämnas till fullmäktigesammanträdet för granskning och fullmäktigesammanträdets 
beslut kan överlämnas till skiljedomstol för avgörande. 
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14 § 
RESERVFOND OCH ÖVRIGA FONDER

Andelslaget kan ha en reservfond. Andelslaget kan förutom reservfonden även ha andra 
fonder. 

15 § 
ÖVERSKOTT

Andelslaget kan dela ut överskott. Överskott kan delas ut till en medlem 

1. baserat på om och på vilket sätt medlemmen under räkenskapsperioden har använt sig 
av andelslagets och/eller de ovan i 10 § nämnda bolagens tjänster för marknadsfö-
ring av animaliska produkter och förmedlingsdjur, 

2. som ränta på andelarna, eller

3. på något annat sätt som styrelsen bestämmer.

Ingen ränta betalas på A- och B-andel efter att andelen har sagts upp eller om medlem-
skapet har upphört, såvida inget annat bestämts i beslutet om emission eller i fullmäktige-
sammanträdets beslut gällande styrelsens förslag om fördelning av andelar. På A-, B- och 
C-andelar kan olika räntesatser tillämpas.  

Fullmäktigesammanträdet får inte besluta om att dela ut mera överskott än vad som har 
föreslagits eller godkänts av styrelsen. 

16 § 
FULLMÄKTIGE

Andelslagets medlemmar tillkommande beslutanderätt utövas av minst femton (15) och 
högst tjugoen (21) fullmäktigeledamöter, som väljs bland medlemmarna enligt valkrets vart 
fjärde år i enlighet med majoritetsvalsätt vid en tidpunkt som förvaltningsrådet bestämmer. 
Fullmäktiges mandattid börjar under valåret efter att valresultatet konstaterats och upphör 
följande valår efter att valresultatet konstaterats. Om mandatet för en fullmäktigeledamot 
upphör före mandattidens utgång träder ledamotens ersättare som valts i enlighet med 
andelslagets valordning på kallelse av styrelsen in som ledamot av fullmäktige.

Förvaltningsrådet fastställer det totala antalet ledamöter i fullmäktige och indelningen av 
andelslagets verksamhetsområde i valkretsar. Fördelningen av fullmäktigeledamöter på de 
olika valkretsarna sker i förhållande till det antal medlemmar i andelslaget, vilka vid en 
tidpunkt som fastställs av förvaltningsrådet, har sin hemvist inom varje valkrets, dock så att 
från varje valkrets väljs minst en (1) fullmäktigeledamot. 

Vid val av fullmäktige har varje medlem en (1) röst. Fullmäktige väljs på det sätt som för-
valtningsrådet besluter med poströstning eller elektronisk röstning eller med hjälp av annat 
tekniskt hjälpmedel. Val kan även genomföras som kombinerat val. Valnämnden ska vidta 
åtgärder för att säkerställa att medlemmarnas deltagande i omröstningen, valhemlighet och 
rösträkningens riktighet kan säkerställas på ett vederbörligt sätt. 

Närmare bestämmelser om medlemmarnas behörighet och rösträtt samt val av fullmäktige 
till sammanträdet finns i valförordningen som är bilaga till dessa stadgar. 
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17 § 
FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

Fullmäktiges ordinarie sammanträde ska hållas inom sex månader från räkenskapsperio-
dens utgång på av förvaltningsrådet fastställd dag. Extra sammanträde hålls när styrelsen 
eller förvaltningsrådet finner det nödvändigt eller när en revisor kräver detta skriftligen för 
behandling av visst ärende. Ett extra fullmäktige sammanträde för behandling av ett ärende 
som ankommer på fullmäktige ska hållas om minst en fjärdedel av fullmäktiges medlemmar 
så kräver. 

Sammanträden hålls på andelslagets hemort, om inte förvaltningsrådet i ett enskilt fall av 
särskilt vägande skäl bestämmer annan ort i Finland som plats för sammanträdet. 

Styrelsen kan besluta att deltagande i stämman får ske per post eller genom datakommu-
nikation eller med andra tekniska hjälpmedel. En förutsättning för detta är att deltagande-
rätten och riktigheten av rösträkningen kan kontrolleras på motsvarande sätt som vid ett 
vanligt fullmäktigesammanträde.

Vid fullmäktiges sammanträde har varje fullmäktigeledamot en (1) röst. En fullmäktigeleda-
mot får inte utöva rösträtt genom ombud.

Såsom sammanträdets beslut gäller, där inte lag eller dessa stadgar för visst ärende annat 
föreskriver, den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid val anses den vald som 
har fått flest röster. Vid lika röste tal avgörs val genom lottning, medan andra omröstning 
vid lika röstetal avgörs med ordförandens röst.  

Vid sammanträde ska föras protokoll. Har beslut fattats genom omröstning, ska i protokollet 
anges hur röstningen utfallit. Protokollet ska justeras och undertecknas av sammanträdets 
ordförande och två (2) vid sammanträdet därtill utsedda personer. 

18 § 
FULLMÄKTIGES ORDINARIE SAMMANTRÄDEN 

Vid fullmäktiges ordinarie sammanträde behandlas följande ärenden: 

1. föredras styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen samt för-
valtningsrådets utlåtande häröver. 

2. fastställs bokslutet för föregående räkenskapsperiod.

3. besluts om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och förvaltningsrådets ledamöter 
samt verkställande direktören eller om annan åtgärd, vartill sagda räkenskapsperiods 
förvaltning och redovisning ger anledning. 

4. besluts om årsöverskottets användning. 

5. fastställs fullmäktiges och förvaltningsrådets ordförandes och ledamöters samt revisorns 
arvoden. 

6. fastställs antalet ledamöter i förvaltningsrådet.

7. väljs behövligt antal ledamöter i förvaltningsrådet.

8. väljs revisor och revisorssuppleant. Om en revisionssammanslutning väljs till revisor, 
finns det inget behov av att välja en revisorssuppleant.

9. behandlas övriga i kallelsen nämnda ärenden. 

10. utses fullmäktigesammanträdets ordförande och viceordförande vilkas mandatperiod 
ska börja vid tidpunkten för valet och sluta det andra året då nytt val förrättats. 

11. utses ledamöter i arbetsutskottet.
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19 § 
KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE OCH ÖVRIGA MEDDELANDEN

Fullmäktige kallas till sammanträde av förvaltningsrådet med ett meddelande, som tidigast 
två (2) månader och senast en (1) vecka före sammanträdet tillställs samtliga fullmäktige-
ledamöter med post, e-post eller med andra elektroniska medel till den adress som finns i 
andelslagets register eller på annat sätt är känd för andelslaget. Kallelsen kan även public-
eras i en dags- eller annan tidning som har stor spridning bland andelslagets medlemmar 
eller i en av fullmäktige bestämd tidning. Om sammanträdet behandlar sådana ärenden 
som anges i 5 kap. 21 § i lagen om andelslag ska kallelsen skickas tidigast två (2) måna-
der och senast en (1) månad före sammanträdet. 

Om vid fullmäktigesammanträde behandlas ett ärende, vars behandling enligt lagen om 
andelslag kräver särskild kallelsetid får fullmäktigesammanträdet inte besluta om ären-
det förrän det har förflutit en (1) månad från det att andelslagsmedlemmarna har fått ett 
meddelande om beslutsförslagets huvudsakliga innehåll och om tidpunkten för fullmäkti-
gesammanträdet på samma sätt som enligt dessa stadgar sak förfaras i fråga om kallelse 
till fullmäktigesammanträde. Om beslutet i ett ärende som avses i 5 kap. 31 § i lagen om 
andelslag avviker från det som meddelats andelslagets medlemmar och fullmäktigeledamö-
terna, ska de underrättas om avvikelsen på samma sätt som det enligt dessa stadgar ska 
förfaras i fråga om kallelse till fullmäktigesammanträde.  

Övriga meddelanden ges andelslagets medlemmar för kännedom skriftligen per post, 
e-post eller via andra elektroniska medel till den adress som anges i medlemmens medlems-
register eller till en adress som på annat sätt är känd för andelslaget.

20 § 
FÖRVALTNINGSRÅDET 

Andelslagets förvaltningsråd består av minst sex (6) och högst tolv (12) ledamöter, vilka 
väljs för tre (3) år i sänder. Till förvaltningsrådet kan endast utses en personmedlem i 
andelslaget, en dödsbodelägare som företräder ett oskiftat dödsbo, en sammanslutnings 
delägare som företräder sammanslutningen och en styrelseledamot, verkställande direktör, 
aktieägare eller en medlem som företräder en sammanslutning. En ledamot i förvaltnings-
rådet får inte vara ledamot i styrelsen eller verkställande direktör och inte heller handha till 
förvaltningen hörande uppgifter och inte heller vara anställd av andelslaget eller av dess 
intresse- eller dotterbolag. 

Av förvaltningsrådets ledamöter avgår under de två första åren en tredjedel (1/3) och 
resterande ledamöter under det tredje året, till en början efter lottning och därefter i tur. 

En vald ledamot tillträder sitt mandat genast då valet förrättats och kvarstår till dess det 
ordinarie fullmäktigesammanträdet, som hålls tredje (3) året efter valet, har avslutats. Man-
datperioden för en ledamot av förvaltningsrådet upphör dock omedelbart, om ledamoten 
säger upp ett tillämpligt produktionsavtal till största delen eller i sin helhet eller överför sin 
produktion till största delen eller i sin helhet till en av andelslagets eller en ovan i 10 § näm-
na sammanslutnings konkurrent, eller om medlemmen avgår eller utesluts från andelslagets 
medlemskap. Mandatperioden för en fysisk person som valts till företrädare för ett oskiftat 
dödsbo, en sammanslutning eller ett samfund utgår när medlemmens position i samman-
slutningens förvaltning eller ägarskapet eller medlemmens delägarskap i det oskiftade 
dödsboet, sammanslutningen eller samfundet som medlemmen har företrätt utgår. Ledamot 
avgår vid det ordinarie fullmäktigesammanträde, som hålls närmast efter att ledamoten 
fyllt sextiofem (65) år. Person som före mandattidens början fyllt sextiofem (65) år kan inte 
väljas till ledamot i förvaltningsrådet. 
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Till ledamot av förvaltningsrådet kan inte utses styrelseledamot eller verkställande direktö-
ren, inte heller den som anförtrotts handhavandet av vissa till förvaltningen hörande uppgif-
ter eller eljest viss del av förvaltningen i andelslaget. 

Förvaltningsrådet utser inom sig ordförande och viceordförande vid det första mötet efter 
valet av dess ledamöter. Ordförandens och viceordförandens mandatperiod börjar vid 
tidpunkten för valet och avslutas vid förvaltningsrådets sammanträde nästa år då nytt val 
förrättats. 

Förvaltningsrådet sammanträder på ordförandens kallelse så ofta ärenden det påkallar 
eller på styrelsens anmodan. 

Förvaltningsrådet är beslutfört då över hälften (1/2) av alla ledamöter är närvarande. 
Ett ärende får dock inte upptas till behandling om inte samtliga ledamöter, såvitt möjligt, 
beretts tillfälle att delta i behandlingen av ärendet. 

Fullmäktigesammanträdets ordförande och viceordförande har rätt att delta i och yttra sig 
på förvaltningsrådets sammanträden. 

Vid förvaltningsrådets sammanträde gäller såsom beslut den mening, som flertalet förenar 
sig om, och vid lika röstetal den mening, som ordföranden biträtt. Vid lika röstetal avgörs 
val genom lottdragning.

Vid förvaltningsrådets sammanträden bör föras protokoll som undertecknas av sammanträ-
dets ordförande och minst en (1) därtill utsedd ledamot. Protokollen ska numreras löpande 
och förvaras betryggande på styrelsens försorg. 

21 § 
FÖRVALTNINGSRÅDETS UPPGIFTER 

Förvaltningsrådet ska utöver vad som i övrigt stadgas i dessa stadgar: 

1. övervaka andelslagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
för.

2. vid behov ge styrelsen anvisningar i ärenden som är vittsyftande eller  
principiellt viktiga.

3. välja och avskeda verkställande direktören.

4. förrätta val av ledamöter i styrelsen och fastställa deras arvoden. 

5. besluta i ärenden som avser betydande inskränkning eller utvidgning  
av verksamheten eller väsentlig förändring av andelslagets organisation.

6. välja andelslagets representanter i de bolag som andelslaget är ägare i.

7. utse granskare inom förvaltningsrådet. 

8. välja medlemmar till förvaltningsrådets nomineringsutskott.

9. ge ett yttrande om bokslutet. 

10. besluta om sammankallande av fullmäktige. 
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22 § 
STYRELSEN

Andelslaget har en styrelse bestående av fem (5) ledamöter, av högst två (2) kan väljas 
bland andra personer än andelslagets medlemmar. Styrelseledamöternas mandatperiod 
är två (2) år. Mandatperioden börjar vid avslutandet av det förvaltningsrådsmöte vid vilket 
valet för mandatperioden gjordes. Mandatperioden avslutas följande år vid avslutandet av 
det förvaltningsrådsmöte där nya ledamöter i styrelsen valts.

Ett visst antal styrelseledamöter är årligen i tur att avgå. Efter det första året efter valet 
avgår två (2) ledamöter och efter det andra året tre (3) ledamöter. Valet av vilken styrelse-
ledamot som ska avgå först avgörs med lottning och därefter i turordning. En styrelseleda-
mots uppdrag i styrelsen upphör omedelbart om styrelseledamoten till största del eller delvis 
säger upp sitt produktionsavtal med andelslaget eller överför sin produktion till största delen 
eller helt och hållet till en konkurrent till andelslaget eller annat bolag som aves ovan i 12 
§. Mandatperioden för en styrelseledamot som har fyllt sextiofem (65) år upphör även vid 
nästa styrelsemöte efter val av ny styrelse. 

Vid sitt första möte efter det förvaltningsrådsmöte där val av styrelseledamöter förrättats, 
väljer styrelsen inom sig en ordförande och en viceordförande, vilkas mandatperiod börjar 
vid valet och utgår vid det första styrelsemötet efter valmötet året därpå. 

23 § 
STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen ska omsorgsfullt främja andelslagets intresse. Styrelsen svarar för andelslagets 
förvaltning och för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad (allmän behörighet).  
Styrelsen svarar för att tillsynen över andelslagets bokföring och att medelsförvaltning är 
ordnad på behörigt sätt. 

Styrelsen kan i ett enskilt fall med stöd av stadgarna fatta beslut i ärenden som hör till 
verkställande direktörens allmänna behörighet. Styrelsen kan i ett enskilt fall även föra ett 
ärende som hör till dess eller verkställande direktörens allmänna behörighet till förvaltnings-
rådet eller fullmäktigesammanträdet för avgörande. 

Styrelsen eller styrelseledamöter får inte följa sådana beslut av fullmäktigesammanträdet 
eller styrelsen som strider mot lag om andelslag eller andelslagets stadgar och därför är 
ogiltiga. 

24 § 
STYRELSENS SAMMANTRÄDEN

Styrelsens ordförande svarar för att styrelsen sammanträder vid behov. Ordförande ska 
sammankalla styrelsen om en styrelseledamot eller verkställande direktören så kräver. Om 
styrelsens ordförande trots allt inte sammankallar styrelsen, får kallelsen utfärdas av en 
styrelseledamot, under förutsättning att minst hälften av styrelseledamöterna godkänner 
förfarandet. Kallelsen kan även utfärdas av verkställande direktören. 

Styrelsen är beslutför då över hälften (1/2) av styrelseledamöterna är närvarande. Ett ären-
de får dock inte upptas till behandling om inte samtliga styrelseledamöter, såvitt möjligt, 
ges tillfälle att delta i ärendets behandling. 

Styrelsen kan besluta att även någon annan än en styrelseledamot får vara närvarande vid 
sammanträdet. Verkställande direktören samt förvaltningsrådets ordförande och viceord-
förande har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträde, om inte styrelsen 
beslutar något annat.
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25 § 
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Andelslaget har en verkställande direktör. Verkställande direktören ska omsorgsfullt främja 
andelslagets intresse. Verkställande direktören ska sköta andelslagets löpande förvaltning 
i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter (allmän behörighet). Verkställande 
direktören svarar för att andelslagets bokföring är lagenlig och medelsförvaltning ordnad 
på ett ändamålsenligt sätt. 

Verkställande direktören får vidta åtgärder som med beaktande av omfattningen och arten 
av andelslagets verksamhet är exceptionella eller vittgående endast om verkställande 
direktören har styrelsens bemyndigande för det eller styrelsens beslut inte kan inväntas utan 
väsentlig olägenhet för andelslagets verksamhet. I det sistnämnda fallet ska styrelsen så 
snart som möjligt underrättas om åtgärden. 

26 § 
ÖVRIGA ORGAN

Fullmäktige utser inom sig ett arbetsutskott, vars uppgift är att lägga fram förslag till ord-
förande och viceordförande som ska väljas bland fullmäktige. Arbetsutskottets förslag ska 
innefatta förslag till antalet ledamöter i förvaltningsrådet, ledamöter som ska väljas samt till 
ersättning som utbetalas till ledamöterna i fullmäktigestämman och förvaltningsrådet.

Beslut om hur arbetsutskottets medlemmar väljs, antalet, mandatperioden och utskottets 
uppgifter regleras närmare i arbetsutskottets reglemente som godkänts av fullmäktige. 

Förvaltningsrådet väljer inom sig tre (3) granskare, vars uppgift är att bistå förvaltnings-
rådet med att utföra dess förvaltningsuppgifter enligt lag om andelslag.  Beslut om hur en 
granskare väljs, mandatperioden och granskarens uppgifter regleras närmare i ett förvalt-
ningsgranskarreglemente som godkänns av förvaltningsrådet. 

Fullmäktige, förvaltningsrådet eller styrelsen kan vid behov även utse andra organ som är 
ansvariga för att förbereda ärenden som ska behandlas av fullmäktigesammanträdet, för-
valtningsrådet eller styrelsen, i enlighet med vad som definieras närmare när ifrågavarande 
organ inrättas. 

Enligt lag om andelslag får andra organ inte tilldelas uppgifter som hör till fullmäktigesam-
manträdet, elektorer, styrelsen, verkställande direktören eller förvaltningsrådet.  

Förvaltningsrådet utser inom sig medlemmarna i nomineringsutskottet, vars uppgift är att 
göra förslag till förvaltningsrådet gällande val av medlemmar i styrelsen och om kandidater 
till förvaltningen i bolag, som andelslaget är delägare i, och gällande arvoden och övri-
ga ersättningar till styrelsemedlemmarna. Närmare bestämmelser om val av medlemmar i 
nomineringsutskottet, antalet medlemmar, deras mandatperiod och nomineringsutskottets 
uppgifter finns i det av förvaltningsrådet fastställda reglementet för nomineringsutskottet.     

27 § 
FÖRETRÄDANDE

Andelslaget företräds av styrelsen och därtill av styrelsens ordförande och verkställande 
direktören var för sig eller av två (2) styrelseledamöter tillsammans. Dessutom kan styrelsen 
ge en utsedd person rätt att företräda andelslaget tillsammans med en (1) styrelseledamot 
eller verkställande direktören.  
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28 § 
RÄKENSKAPSPERIOD OCH BOKSLUT

Andelslagets räkenskapsperiod är ett kalenderår. 

Bokslutet och verksamhetsberättelsen ska upprättas inom fyra (4) månader från räkenskaps-
periodens slut. Bokslutet bör vara färdigt och lämnas till andelslagets revisor för granskning 
senast en (1) månad före fullmäktiges ordinarie sammanträde.

29 § 
LIKVIDATION AV ANDELSLAGET

Beslut om likvidation av andelslaget ska fattas av fullmäktige med minst fyra femtedelar 
(4/5) av de avgivna rösterna.

30 § 
TILLGÅNGARNAS FÖRDELNING  

VID ANDELSLAGETS UPPLÖSNING
Om andelslaget upplöses bestämmer fullmäktige på vilket sätt andelslagets överskott ska 
användas. 

Om beslut fattas om att överskottet ska skiftas mellan medlemmarna, verkställs skiftet på 
basis av de relationstal som erhålls då antalet insatser envar medlem har erlagt multiplice-
ras med antalet medlemskapsår för envar medlem. Medlemskap, som uppstått till följd av 
överlåtelse av insats, räknas från den dag då den första överlåtaren inträtt som medlem i 
andelslaget. 

För den händelse att överskottet inte delas åt medlemmarna ska detta användas till främjan-
de av lantbruket eller överlåtas till allmännyttigt ändamål. 

31 § 
SKILJEFÖRFARANDE

Tvister mellan andelslaget, å ena sidan, och medlem av förvaltningsrådet eller styrelsen 
eller annan ställföreträdare för andelslaget, revisor, likvidator eller medlem i andelslaget, å 
andra sidan, avgörs genom skiljeförfarande i enlighet med vad därom i lag stadgas.

Ovannämnda tvister, vilkas grund har uppstått medan en person varit verksam i ovannämn-
da position ska avgöras i samma ordning även om personen inte längre är verksam i den 
positionen när ärendet inleds. 

Skiljemännen ska vara tre (3) till antalet, av vilka två (2) utses av parterna, var för sig, 
och den tredje av Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut. Om en part efter att ha fått 
meddelande om motpartens val av skiljeman inte inom sju (7) dagar förrättar sitt eget val 
och meddelar motparten om det, förrättas valet för partens räkning av Centralhandelskam-
marens skiljedomsinstitut. 

Ifall parterna så bestämmer kan tvisten avgöras enligt Centralhandelskammarens regler för 
förenklat skiljeförfarande. 
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32 § 
ÄNDRING AV STADGARNA

Ett beslut om ändring av dessa stadgar fattas av fullmäktige. Beslutet är giltigt om det har 
biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna, såvida det inte i lagen om 
andelslag eller annorstädes i dessa stadgar bestäms om beslut med mer kvalificerad majo-
ritet. 

Ett beslut om att ändra stadgarna på ett sådant sätt att kravet på kvalificerad majoritet i frå-
ga om att försätta andelslaget i likvidation i enlighet med 28 § är giltigt om beslutet biträds 
av medlemmar som har minst fyra femtedelar (4/5) av de avgivna rösterna. 

Med lagen om andelslag avses den lag om andelslag (421/2013), som är i kraft den dag 
dessa stadgar godkänts.  
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VA L O R D N I N G 
F Ö R  A N D E L S L A G E T  Ö S T E R B O T T E N S  K Ö T T

1 § 
VALSÄTT

Val av fullmäktigeledamöter regleras i andelslagets stadgar och sker i enlighet med majori-
tetsvalsätt på sätt som bestäms nedan. 

2 § 
TIDPUNKT FÖR VAL

Val av fullmäktigeledamöter sker vart fjärde år vid en tidpunkt som bestäms av förvaltnings-
rådet. 

3 § 
VALNÄMND 

För genomförandet av valet tillsätter förvaltningsrådet en valnämnd, som består av en ord-
förande, en vice ordförande och högst tre medlemmar. 

Valnämnden fastställer på basen av förvaltningsrådets beslut gällande förrättandet av valet 
av fullmäktigeledamöter tidpunkten för valet och det antal medlemmar som ska väljas från 
varje valkrets, beslutar om omständigheter som gäller förrättandet av valet och fastställer 
valresultatet. 

 Valnämnden är beslutför när ordföranden, eller om ordföranden har förhinder, vice ordfö-
randen och över hälften av dess medlemmar är närvarande.  

 Medlem i valnämnden kan inte vara en kandidat, en kandidats make/maka, sambo eller 
en person, som lever i ett registrerat parförhållande med en kandidat, en kandidats barn, 
syskon, förälder eller far- eller morförälder.

4 § 
VALLÄNGD 

Valnämnden gör upp en vallängd för varje valkrets. 

I vallängden ska upptas alla andelslagets medlemmar, som vid en av förvaltningsrådet när-
mare fastställd tidpunkt det år valet hålls enligt andelslagets medlemsförteckning på basen 
av hemort eller bostad hör till valkretsen. Ur vallängden ska avföras sådana medlemmar, 
vilkas medlemskap upphört efter det att vallängden fastställts.  

Rättelseyrkande som framförts i fråga om vallängden behandlas och avgörs på valnämn-
dens valmöte.  

  

VA L O R D N I N G  G O D K Ä N D 
A N D E L S L A G E T  Ö S T E R B O T T E N S  K Ö T T: S  F U L L M Ä K T I G E  2 9 . 1 0 . 2 0 2 1 .

R E G I S T R E R A D E  P R H  H A N D E L S R E G I S T R E T  9 . 1 2 . 2 0 2 1
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5 § 
VALBARHET

En medlem som regelbundet utnyttjar andelslagets eller dess dotter- och delägarbolags 
tjänster och vars medlemskap har börjat senast vid en av förvaltningsrådet fastställd tid-
punkt under valåret är valbar till fullmäktige. Företrädare för ett oskiftat dödsbo, en sam-
manslutning och ett samfund är en av dödsboet utsedd delägare i dödsboet, en av sam-
manslutningen utsedd delägare i sammanslutningen och en av ett samfund som är medlem 
utsedd styrelseledamot, verkställande direktör, aktieägare eller medlem.  

En person, som är anställd av andelslaget eller dess delägar- eller dotterbolag eller är 
medlem i andelslagets förvaltningsråd eller styrelse kan inte vara kandidat. En person, 
vars behörighet är begränsad eller för vilken en intressebevakare har utsetts eller som är i 
konkurs, kan inte heller vara kandidat. 

En medlem kan vara kandidat enbart i den valkrets, där medlemmen enligt vallängden har 
hem- eller boningsort. 

Mandattiden för en fullmäktigeledamot upphör, då ledamoten har fyllt sextiofem (65) år.

Om en fullmäktigeledamot avstår från husdjursproduktion, avgår ur eller utesluts ur an-
delslaget, blir invald i styrelsen eller förvaltningsrådet eller på annat sätt förlorar sin valbar-
het, upphör ledamotens mandattid omedelbart. Därtill upphör mandattiden för en ledamot, 
som representerar ett dödsbo eller en sammanslutning och ett samfund, då ledamotens 
andel i dödsboet eller sammanslutningen upphör, då ledamotens ställning i samfundets för-
valtning eller som ägare upphör eller om delägandet i dödsboet eller ägandet i samman-
slutningen eller medlemskapet i samfundet upphör. Om ledamotens uppdrag upphör under 
mandattiden, träder på styrelsens kallelse en ersättare som utsetts i enlighet med valkretsens 
valordning i ledamotens ställe.

6 § 
RÖSTRÄTT 

Varje medlem som har godkänts som medlem senast vid en av förvaltningsrådet närmare 
bestämd tidpunkt innan röstningen och som då valet börjar fortfarande är medlem, har 
rösträtt.  

En medlem är berättigad att i val stöda enbart en kandidat från sin egen valkrets. 

Varje medlem har en (1) röst i ett val. En personmedlem kan inte med fullmakt rösta på en 
annan personmedlems vägnar. 

7 § 
ALLMÄN INFORMATION TILL MEDLEMMARNA  

OM FULLMÄKTIGEVAL 
Valnämnden ska underrätta medlemmarna om att valet ska genomföras, om tidpunkten för 
valet, om valkretsarnas gränser och om hur många fullmäktige från varje valkrets som ska 
väljas in i fullmäktige samt ge direktiv om nominering av kandidater. Detta ska delges med-
lemmarna i god tid innan kandidatnomineringen börjar såsom bestäms i § 19 i stadgarna. 
Medlemmarna ska uppmanas att vid behov i medlemsförteckningen kontrollera sin valkrets 
och sin post- och e-postadress, till vilken röstsedlarna enligt valordningen ska sändas.     
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 8 § 
KANDIDATNOMINERING 

Envar valbar medlem i andelslaget kan ställa upp som kandidat i val av fullmäktige. 

En medlem som önskar vara kandidat ska meddela andelslaget skriftligt om sin kandida-
tur. Därtill kan minst två (2) medlemmar i andelslaget, dock inte en medlem i valnämnden, 
anmäla en eller flera kandidater till valnämnden (”kandidatnominering”). I kandidatnomine-
ringen ska namnen på de medlemmar som stöder kandidaterna nämnas och kandidatnomi-
neringen ska även innehålla samtycken av de medlemmar som nomineras eller en försäk-
ran av dem som undertecknat kandidatnomineringen att de angivna kandidaterna har gett 
sitt samtycke till nomineringen.      

Valnämnden fastställer närmare direktiv om det förfarande som ska iakttas i kandidatno-
mineringen och om den tid, inom vilken uppgifter om kandidaturen ska vara valnämnden 
tillhanda.  

9 § 
ANMÄLAN OM KANDIDATUR

En kandidat bör anmäla sig och meddelandena om kandidater ska tillställas valnämnden 
inom den tidsperiod som valnämnden bestämmer.  Kandidater som anmält sig efter den 
utsatta tiden beaktas inte. Valnämnden noterar alla kandidater som anmält sig inom utsatt 
tid och nominerade medlemmar. 

Efter att kandidatnomineringstiden gått ut ska valnämnden utan dröjsmål granska, om de 
som anmält sin kandidatur eller om nominerade medlemmar är valbara. Om en medlem 
inte är valbar, ska antingen kandidaten eller någon som undertecknat kandidatnominering-
en meddelas därom. Den som berörs av valnämndens beslut gällande valbarhet, har rätt 
att yrka på rättelse inom en (1) vecka från det att anmälan om förvägran av valbarhet har 
sänts antingen per post eller e-post på adress som är känd för andelslaget eller som medde-
lats kandidaten på annat sätt.

Valnämnden fastställer de godkända kandidaterna och delar in kandidaterna i valkretsar 
enligt hem- eller boningsort. Kandidaterna i varje valkrets numreras löpande så, att den 
kandidat som är först i bokstavsordning får kandidatnumret två (2).  

10 § 
NOMINERING AV LEDAMÖTER  
UTAN FÖRRÄTTANDE AV VAL 

Om i en valkrets nominerats enbart ett sådant antal kandidater som väljs från valkretsen, 
förrättas ingen omröstning, utan valnämnden utser de nominerade kandidaterna till leda-
möter. 

11 § 
RÖSTNINGSMATERIAL

Valnämnden godkänner allt röstningsmaterial som används i valet av fullmäktige. I allt röst-
ningsmaterial ska finnas en anteckning om, i vilket val materialet används. 
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12 §
RÖSTNING 

Röstning sker per post och/eller på av förvaltningsrådet fastställt sätt med elektroniskt 
hjälpmedel eller med hjälp av annat tekniskt hjälpmedel på sådant sätt, att valhemligheten 
består. 

Vid en röstning per post ska kandidatförteckningen, en röstsedel och ett svarskuvert sändas 
i slutet kuvert till varje röstberättigad medlem som tagits med i vallängden. Försändelsen 
ska sändas till medlemmarna på den adress som för varje medlem antecknats i medlemsför-
teckningen i så god tid att de är medlemmarna tillhanda senast då röstningen inleds. 

Om ett val förrättas helt eller delvis med elektroniskt hjälpmedel eller med hjälp av annat 
tekniskt hjälpmedel, kan kandidatförteckningarna med röstningsdirektiv publiceras även 
på internet på andelslagets nätsidor eller sändas till en medlem på dennes till andelslaget 
meddelade e-postadress. 

Om en medlem minst fem (5) dagar innan valförrättningen upphör visar att medlemmen 
inte har fått någon röstsedel eller fått en röstsedel som hänför sig till fel valkrets därför att 
den adress som uppgetts för medlemsförteckningen har ändrats eller att röstsedeln har 
försvunnit eller blivit förstörd, ska valnämnden på begäran ge en ny röstsedel, som med-
lemmen ifråga personligen ska hämta från ett sådant verksamhetsställe inom andelslaget 
som valnämnden meddelar.  

Vid poströstning sker en röstning så, att en medlem på sin röstsedel tydligt antecknar num-
ret på den kandidat, som medlem ger sin röst. Den som röstar får inte göra några andra 
anteckningar på röstsedeln. En medlem har rätt att rösta på de kandidater som finns på 
den egna valkretsens kandidatlistor. 

Vid en poströstning ska röstsedeln returneras till valnämnden i ett slutet returkuvert på den 
adress som antecknats på kuvertet. Röstsedeln ska returneras senast vid den tidpunkt, då 
valnämnden meddelat att valförrättningen upphör.   

Vid användandet av elektroniskt hjälpmedel eller annat tekniskt hjälpmedel ger valnämn-
den närmare direktiv om röstningen och om iakttagandet av ett förfarande som tryggar 
medlemmens möjlighet att rösta   och även att rösträkningen sker på ett riktigt sätt.  

13 § 
RÖSTRÄKNING OCH FASTSTÄLLANDE  

AV VALRESULTAT
Efter att röstningstiden gått ut ska valnämnden se till att rösträkningen sker på ett tillförlitligt 
sätt och utan dröjsmål. 

Vid en poströstning är en röstsedel ogiltig, om 

• den som röstat på röstsedeln antecknat numret på flera än en kandidat, sin namnteck-
ning eller annan obehörig anteckning 

• antecknat kandidatens nummer så att det inte klart framgår, vilken kandidat som avses 

• använt en annan valsedel än den som erhållits av valnämnden eller en valsedel för en 
annan valkrets, eller

• om röstsedeln ankommit för sent

Valnämnden avgör slutligt makuleringen av en röst sedel. 
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Den röstmängd som envar kandidat erhållit räknas på basen av godkända röstsedlar. De 
som i valet erhållit flest röster i sin valkrets, blir valda till ledamöter i fullmäktige. Om flera 
kandidaters röstmängd är densamma avgör valnämnden deras inbördes ordning genom 
lottning.   

Valnämnden utser ersättare för de ledamöter som blivit valda bland de kandidater som inte 
blivit valda i den ordning dessa erhållit röster. Om kandidaterna har lika stora röstetal, 
avgörs ersättarnas inbördes ordning av valnämnden genom lottning.  

Om en fullmäktigeledamots befattning upphör under mandattiden och det inte finns en nöd-
vändig ersättare i valkretsen, anses den kandidat som erhållit det största röstetalet bland de 
kandidater som inte blivit valda vara ersättare. 

14 § 
OFFENTLIGGÖRANDE AV VALRESULTATET

Då valets resultat räknats uppsätter valnämnden ett protokoll, i vilket valresultatet konstate-
ras för varje valkrets. Valnämnden offentliggör resultatet utan dröjsmål med ett meddelande 
som framläggs till påseende på andelslagets kontor och genom att meddela medlemmarna 
antingen per brev, e-post, genom att publicera meddelandet på andelslagets internetsidor 
eller på annat sätt som kommer till alla medlemmars kännedom.  

Därtill meddelar valnämnden alla dem som blivit valda om att de blivit valda till ledamöter 
av fullmäktige. Valnämnden meddelar samtidigt, vilka av de kandidater som inte blivit val-
da, som kommer att fungera som ersättare för de valda ledamöterna från valkretsen, och i 
vilken ordning.

15 § 
ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

Om val till följd av tvingande hinder inte kan förrättas inom den tid som förutsätts i stadgar-
na eller i denna valordning och på det sätt som bestäms i stadgarna eller valordningen, 
kan andelslagets förvaltningsråd bestämma, att en åtgärd kan utföras eller ska utföras inom 
en annan tid eller på annat sätt än som bestäms i stadgarna eller valordningen.      

 

16 § 
NYA VAL  

Om valnämnden upptäcker att det under valet inträffat någon felaktighet som väsentligt 
påverkat valresultatet har valnämnden befogenhet att bestämma att nytt val ska förrättas på 
sådant sätt som krävs. 
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