
 
 

Förslag till omarbetade stadgar för ZOORF 
 
 
 
 
 

§ 1 
 
Förbundets namn 
Förbundets namn är Zoobranschens Riksförbund, här nedan kallat ”Förbundet”. 
Föreningens säte ska vara inom Sverige och där lokaliserat enligt beslut av styrelsen. 
 
 

§ 2 
 
Förbundets syfte 
Förbundets övergripande syfte är, att stärka hemdjurshållningen i Sverige. Förbundet, 
som är partipolitiskt neutralt, skall söka samla landets zoologiska affärer för hemdjur, 
tillbehörs- och foderbutiker, zoogrossister, tillverkare av branschprodukter, djurhälsan, 
yrkesmässiga foderproducenter samt organisationer, kopplade till hemdjursbranschen 
med uppgift, att genom centralledning främja branschens intressen. Därutöver skall 
förbundet medverka till en samhällsutveckling, grundad på hänsyn till miljö och 
djurägare, syftande till en god och ansvarsfull djurhållning. 
 

§ 3 
 
Verksamhet 
Till fullföljande av sitt syfte skall förbundet verka för, 
att medlemsföretagen bedriver sin verksamhet efter enhetliga linjer, med beaktande av 
gemensamma intressen med samtidigt hänsynstagande till samhällets och 
omgivningens krav, 
att upprätthålla förbindelser med för zoobranschen viktiga organisationer, samt 
att genom information och kursverksamhet utveckla medlemmarnas kunskaper inom 
respektive områden. 
 

§ 4 
 
Medlemmar 
Som medlem kan antas registrerat företag inom de områden som uppräknas i punkt 2. 
Medlem som antas skall följa förbundets stadgar och skall erlägga fastställd 
medlemsavgift. 
Medlem är skyldig att följa de etiska, legala och yrkesmässiga krav, som ställs på 
branschen från myndigheter och allmänhet. Medlem skall följa de moral- och etikregler 
som är uppsatta av förbundet. Medlem skall vidare säkerställa, att verksamheten följer 
de regler som kännetecknar en sund affärsverksamhet. Särskilt viktigt är det att 
djurhållningen i förekommande fall är i linje med myndigheternas krav samt motsvarar 
högt ställda krav på ansvarsfull djurvård. 



Ansökan om medlemskap görs skriftligt på Zoorfs formulär. Sökande får skriftligt besked 
om antagandet som medlem.  
Utträde ur förbundet sker antingen genom egen ansökan, underlåtenhet att betala 
fastställd medlemsavgift eller genom beslut om uteslutning. 
Medlemmarna förpliktar sig till att stötta och rätta sig efter Zoorfs etiska plattform. 
Medlem som uppsåtligen och trots påpekande åsidosätter vad i dessa stadgar föreskrivs 
och ej låter sig rättas, må av stämman uteslutas ur förbundet. Styrelsen kan då besluta 
om tillfällig uteslutning tills en formell uteslutning antas eller avvisas av stämman. 
Medlem, som utträtt eller uteslutits ur förbundet äger ej längre rätt till några förmåner, ej 
heller till förbundets tillgångar. 
 

§ 5 
 
Avgifter 
Avgifter fastställs av styrelsen. De skall bestå av medlemsavgift och serviceavgift. Avgift 
skall vara förbundet tillhanda under februari månad. Ej erlagd avgift föranleder 
påminnelse under nästkommande mars. Om avgift ej erlagts senast den 30 april, 
förlorar medlemmen sitt medlemskap. 
Ny medlem, som erlägger sin avgift under fjärde kvartalet, äger tillgodoräkna sig avgift 
för följande år. 
 

§ 6 
 
Firmateckning 
Riksförbundet tecknas av förbundets ordförande och kassör i förening. Ordförande och 
kassör har var för sig rätt att för styrelsens beslutade uppdrag ensamma utföra  
uppdrag mot bank. Ordförande eller kassör äger var för sig endast rätt att signera 
betalningar som registrerats av annan av styrelsen bemyndigad person. Firmatecknare 
äger inte utan särskilt bemyndigande av styrelsen inköpa fast egendom eller avyttra eller 
med gäld belasta förbundet tillhörig egendom. 
 

.§ 7 

 
Organisation och möten 
Förbundets högsta beslutande organ är stämman. Styrelsen, som väljs av stämman, 
skall under löpande verksamhetsperiod, leda förbundets arbete, med beaktande av 
fastställd budget och verksamhetsplan. 
 
Förbundets medlemmar äger vardera en röst vid stämma eller extra möten. Styrelsens 
ledamöter äger yttrande-, förslags- och rösträtt i alla frågor, utom i frågan om styrelsens 
ansvarsfrihet. 

§ 8 
 
Förbundsstämma 
Ordinarie förbundsstämma skall äga rum vartannat år, senast under juni månad. Då 
särskilda omständigheter så påkallar, kan extra stämma kallas. Därvid skall minst 2/3 av 
samtliga styrelsemedlemmar vara ense härom, eller revisorerna eller fler än 1/3 av 
antalet förbundsmedlemmar. Extra stämma äger endast behandla det eller de ärenden, 
som föranlett kallandet till den extra stämman. 



Kallelse till ordinarie förbundsstämma skall ske per mail genom styrelsens försorg till 
varje medlem, minst 30 dagar före stämman. Extra stämma kan, med angivande av 
anledningen till stämman, kallas senast en vecka före stämman. 
Varje medlem äger inge motion till förbundsstämman. Den skall vara styrelsen tillhanda 
senast en månad innan stämman. Vid behandlingen av motioner vid stämman, skall 
styrelsen lämna förslag till bifall eller avslag. Styrelsen äger förelägga förbundsstämman 
propositioner i ärenden, som angår förbundets verksamhet och som kräver 
stämmobeslut. 

§ 9 
 
Styrelse 
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och en 
ledamot samt en ersättare. Till styrelsens sammanträden kan ordförandena i de 
projektgrupper som inrättas adjungeras. Dessas ordförande utses av styrelsen. 
Ordföranden, övriga ledamöter och ersättare väljs på två år. Styrelsen skall mellan 
förbundsstämmorna fullfölja de uppgifter som anges i punkterna 2 och 3 i dessa stadgar, 
de uppdrag som stämman givit styrelsen i den fastställda verksamhetsplanen samt i 
övrigt företräda förbundet inför omvärlden och myndigheterna. 
 
 

§ 10 
 
Dagordning vid förbundsstämma 
Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden förekomma: 
1. Stämmans öppnande samt upprop. 
2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar samt anmälan om styrelsens val 

av sekreterare för stämman 
3. Val av två justerare för stämman, tillika rösträknare 
4. Frågan om stämmans stadgeenliga kallande 
5. Fastställande av stämmans dagordning 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska berättelsen 
7. Revisorernas berättelse med förslag till stämman angående ansvarsfrihet för 

styrelsens ledamöter 
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt beslut angående uppkommet 

över- eller underskott 
9. Budget för nästkommande tvåårsperiod samt eventuell revidering av aktuell budget 
10. Verksamhetsplan för nästkommande två år 
11. Val av ordförande samt vice ordförande för två år. 
12. Val av sekreterare och kassör för två år 
13. Val av en ledamot för två år eller eventuellt fyllnadsval för ledamot, som avgått i 

förtid. 
14. Val av en ersättare för två år 
15. Val av två ordinarie revisorer samt en ersättare för två år 
16. Val av valberedning om tre personer för förberedande av valen enligt punkterna 12 – 

16 ovan inför nästa ordinarie förbundsstämma samt utseende av sammankallande. 
17. Behandling av inkomna motioner med styrelsens yttranden. 
18. Behandling av styrelsens propositioner. 
19. Övriga frågor att diskuteras, utan att beslut får fattas. Sådan fråga skall före 

stämmans öppnande, ha anmälts till styrelsen. Om stämman undantagsvis yrkar, att 



beslut bör fattas, må detta ske, endast om styrelsen är enig därom och minst 2/3 av 
röstberättigade ombud så beslutar. 

20. Stämman avslutas. 
 

---------------------------------- 
Av förbundets medel utgår ersättning till styrelsen och av styrelsen kallade 
stämmodeltagare för resa och logi. Traktamenten utgår enligt statliga normer. 
 

§ 11 
 
Projektgrupper 
Styrelsen bildar vid behov projektgrupper och anger föremål för deras verksamhet. 
Styrelsen utser ordförande i grupperna och dessa utser sedan, i samråd med styrelsen, 
ledamöter i sina grupper. 
 

§ 12 
 
Personal 
Styrelsen har att anställa kanslipersonal efter förbundets behov. 
 

§ 13 
 
Ekonomi 
Förbundets räkenskapsår är kalenderår. Under år då förbundsstämma ej äger rum, skall 
delbokslut lämnas till revisorerna senast den 1 mars. 
 

§ 14 
 
Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ordinarie förbundsstämma eller extra 
stämma med en 2/3-dels majoritet för ändringen. Förslaget till ändring skall vara bifogat 
kallelsen till mötet. 
 

§ 15 
 
Förbundets upplösning 
Om förbundets samtliga medlemmar skulle var ense om upplösning av förbundet eller 
om medlemsantalet skulle understiga fem företag, upplöses förbundet. Dess 
återstående tillgångar och skulder skall därvid lika fördelas mellan kvarvarande 
medlemmar. 


	8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt beslut angående uppkommet över- eller underskott

