STADGAR för

Nationella Poppelkommissionen
National Poplar Commission of Sweden (NPC Sweden)
§1
ÄNDAMÅL
Nationella Poppelkommission i Sverige (NPC of Sweden) är kontaktinstans mot
International Poplar Commission (IPC), som är ett organ under FAO och FN. NPC ska
även efter förfrågan bistå SLU i sitt arbete som nationellt organ enligt 1 kap. 3§
förordning för Sveriges Lantbruksuniversitet.
Uppdraget som nationell poppelkommission är att "Värna Salix- och Populus-odlingens
intressen i de olika medlemsländerna". Den nationella poppelkommissionen i Sverige kan
användas som remissinstans och har bl.a. till uppgift att informera myndigheter om
forskningsresultat och regelverk så att verksamhet förknippad med poppelkommissionens
uppdrag blir effektiv inom landet.
Poppelkommissionen fungerar som länk mot industrin som använder råvara av Salix- och
Populus-arter och ska verka samordnande för forskning och utveckling för snabbväxande
grödor inom släktena Salix och Populus.
§2
SÄTE
Kommissionen har sitt säte i Uppsala på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).
§3
MEDLEMSKAP
Den som anmäler sig till inträde och intresse att delta i kommissionens verksamhet antas
som medlem. Såväl fysisk som juridisk person kan vara medlem.
§4
MEDLEMSAVGIFTER
Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek, efter förslag från styrelsen varje år, fastställes
av årsmötet. Medlemsavgiften differentieras för fysisk respektive juridisk person enligt
beslut av årsmötet.
§5
UTTRÄDE OCH UTESLUTNING
Den som anmäler utträde är fri att omedelbart lämna kommissionen men årsavgift för
medlemskap återbetalas ej.
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar kommissionen eller
motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur kommissionen. En
utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till årsmötet, genom att anmäla
detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till
medlemmen.
§6
BESLUTANDE ORGAN
Kommissionens beslutande organ är årsmöte och extra allmänt möte samt styrelsen.
Högsta beslutande organ är de två förstnämnda.

Årsmöte eller styrelsen kan tillsätta kommittéer (eller motsvarande) för handläggning av
särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som det tillsättande organet
tilldelar dem.
§7
VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Kommissionens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.
§8
STADGETOLKNING
Kommissionens verksamhet bedrivs enligt dess stadgar.
I händelse av tvekan om stadgarnas riktiga tolkning eller om fall skulle förekomma, vilka
ej varit förutsedda i stadgarna, hänskjutes frågan i vad gäller kommissionens stadgar till
nästa allmänna möte eller avgörs frågan i trängande fall interimistiskt av styrelsen.
§9
STADGEÄNDRING ELLER UPPLÖSNING
Förslag till stadgeändring kan lämnas av styrelsen eller av enskild medlem. Förslag till
stadgeändring ska lämnas in till styrelsen senast två månader före allmänt möte och av
styrelsen hållas tillgängligt för enskilda medlemmar senast en månad före sådant möte.
För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt allmänt möte eller med minst 2/3 av
antalet avgivna röster vid vart och ett av två på varandra med minst en månads mellanrum
följande allmänna möten varav det ena ett årsmöte.
För kommissionens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads
mellanrum följande allmänna möten varav det ena ett årsmöte. Vidare fordras att minst
2/3 av de vid varje möte närvarande röstberättigade är om beslutet ense. I samband med
upplösning beslutar sista mötet hur det ska förfaras med kommissionens tillgångar och
handlingar.
§ 10
RÖSTRÄTT
Rösträtt tillkommer medlem, tillika representant för företag, organisation eller lärosäte
som anmält medlemskap i kommissionen.
Vid årsmöte samt vid extra allmänt möte äger varje sådan medlem en röst.
§ 11
BESLUT OCH OMRÖSTNING VID ALLMÄNT MÖTE
Allmänt möte är Årsmöte samt Extra Allmänt möte.
Omröstning sker öppet, dock ska val ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så
begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte upptaga fler namn än det antal som ska
väljas.
Samtliga ärenden utom de i § 9 avgörs genom enkel röstövervikt.
Vid omröstning, som ej avser val, gäller vid lika röstetal den mening som ordföranden,
om denne är röstberättigad, ansluter sig till. Är ordförande inte röstberättigad ska lotten
avgöra. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
§ 12
ÅRSMÖTE
Årsmöte äger rum senast under oktober månad.

Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet ska utfärdas minst en månad i förväg på
sätt som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.
Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet om annan än
stadgeändring (vilken behandlas i § 10) ska skriftligen lämnas till styrelsen senast tre
veckor före årsmötet. Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen ska hållas
tillgängliga för medlemmarna fr.o.m. 7 dagar före årsmötet.
Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar som infunnit sig.
§ 13
ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare vid årsmötet
3. Upprättande av röstlängd.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fastställande av dagordning.
6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av balans- och resultaträkning
11. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
12. Val på ett år av ordförande och kassör för kommissionen.
13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter samt eventuella
fyllnadsval.
14. Val av revisor och två revisorssuppleant.
15. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av
sammankallande och ledamöter i valberedningen.
16. Fastställande av medlemsavgifter.
17. Övriga ärenden som enligt § 13 kan upptas till beslut på årsmötet.
§ 14
EXTRA ALLMÄNT MÖTE
Extra allmänt möte hålles då förhållandena enligt § 9 föreligger, då styrelsen så finner
erforderligt, då revisorerna eller då minst 10% av medlemmarna så begär. Styrelsen ska
anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit. Extra
allmänt möte, som hålles med anledning av förslag om stadgeändring, ska anordnas senast
två månader efter att begäran inkommit.
Kallelse ska utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. I kallelse
ska anges det eller de ärende/n som föranleder mötet.
Vid extra allmänt möte ska förekomma punkterna 1-6 i § 13 samt ärende för vilket eller
vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får inte förekomma.
§ 15
VALBEREDNING

Valberedningen består av en sammankallande samt en ytterligare ledamot. Ledamöterna
väljes av årsmötet för perioden t.o.m. nästa årsmöte.
Medlem i kommissionen får senast en vecka före mötet, vid vilket val ska hållas, till den
sammankallande i valberedningen inlämna förslag till kandidater för de befattningar för
vilka val ska ske.
Den sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som inkommit
för de olika valen samt valberedningens förslag.
Ytterligare kandidatnomineringar kan därefter äga rum. Alla föreslagna kandidater ska ha
accepterat nomineringen.
Även förslag på kandidater till valberedningen inges till denna men valberedningen avger
i detta fall ej eget yttrande.
Valberedningens ledamöter har rätt att i egenskap av medlemmar i kommissionen, avge
förslag på kandidater.
§ 16
STYRELSEN
Styrelsen är, då allmänt möte inte är samlat, kommissionens beslutande organ.
Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst 3 och högst 8 ordinarie ledamöter samt högst
2 suppleanter, och bör representera forskning samt intressen från andra organisationer,
myndigheter och praktisk verksamhet.
Mandattiden är för ordförande ett år samt för övriga styrelseledamöter och suppleanter två
år. Mandatperioden löper från årsmöte till årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad
ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och
förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning
inom styrelsen.
Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med
enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden ansluter sig till.
Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden. Ordförande är skyldig att kalla
till styrelsesammanträde om minst hälften av ledamöterna så begär.
Kallelse ska ske skriftligen och kallelsetiden ska vara minst en vecka. Samtliga ordinarie
ledamöter och suppleanter ska kallas.
Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll som justeras av den fungerande ordföranden
jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot.
§ 17
STYRELSENS ÅLIGGANDEN
Styrelsen åligger bl.a. att:
1. verka för kommissionens ändamål och ansvara för den löpande verksamheten. I
detta ingår:
a. Främjande av studier av vetenskapliga, tekniska, sociala och ekononiska aspekter
av poppel- och salixodling.
b. Främjande av utbyte av idéer och materiel mellan forskare, producenter,
användare, myndigheter och andra intressenter.
c. Främjande och förmedling av kontakter mellan olika forskargrupper inom och
utom landet.

d. Initierande av möten, studieresor/exkursioner och fältbesök
e. Sammanställning av rapporter och preparation av rekommendationer till
FAO/IPC och egna landets regering.
f. Hålla kontakt och samarbeta med IPC, vidarebefordra information och nyheter
om IPC-möten och annat av intresse för medlemmarna.
2. verkställa beslut fattade av allmänna möten.
3. handha och ansvara för kommissionens medel
4. tillse att fullständiga räkenskaper föras samt upprätta verksamhets- och
förvaltningsberättelse och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa
revisorernas granskning.
5. bestämma tid och plats för allmänna möten.
6. förbereda de ärenden som ska behandlas vid allmänna möten.
7. där inte särskilda ombud är utsedda företräda kommissionen inför myndigheter och
andra organisationer m.fl.
8. övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad.
§ 18
FIRMATECKNING
Kommissionens firma tecknas av ordföranden, eller den som denne utser i sitt ställe, i
förening med en annan styrelseledamot.
§ 19
EKONOMISKT ANSVAR
Som juridisk person svarar kommissionen endast med sina egna tillgångar för de
förbindelser som ingås i dess namn av behörig företrädare. Styrelse och enskilda
medlemmar har inte något betalningsansvar för föreningens skulder eller andra
förpliktelser.
§ 20
REVISION
För granskning av kommissionens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska utses en
revisor och en suppleant för denna. Revisorer och revisorssuppleanter utses av årsmötet.
§ 21
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
Utöver vad som framgår av dessa stadgar har kommissionen de uppgifter, skyldigheter
och rättigheter som framgår av anvisningar från IPC / FAO.

