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Stadgar för föreningen Co-Grow
Organisationsnummer 802511–2486

Föreningen bildades och stadgarna antogs den 22 augusti 2017

Stadgarna reviderades på årsmötet den 24 januari 2019

§ 1 Namn

Föreningens fullständiga namn är Internationella Matrörelsen Co-Grow.

§ 2 Säte

Föreningen har sitt säte i Gnesta. 

§ 3 Ändamål

Föreningen är en internationell matrörelse för trädgårds- och markägare samt odlare som vill 

dela trädgård och mark i syfte att producera mat för eget bruk och försäljning. Så bygger vi 

upp ett mer hållbart matsystem. 

§ 4 Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. 

§ 5 Verksamhet

Föreningen har följande verksamhet: 

- Tillhandahåller och utvecklar en digital tjänst för trädgårdsdelning.

- Bistår med kunskap om trädgårdsdelning och hemodling av mat. 

- Stärker produktions- och försäljningsmöjligheterna för hemodling av mat.

- Bedriver projekt som bidrar till att alla att odla mat.

§ 6 Värdegrund

Co-Grow tror på att alla kan odla mat, och står bakom och verkar för alla människors lika 

värde samt minskad klimat- och miljöpåverkan. 

§ 7 Medlemskap

Alla som ställer sig bakom Co-Grows värdegrund och som vill verka i enlighet med 

föreningens stadgar är välkomna som medlemmar. Medlemskap i Co-Grow gäller för ett 

kalenderår och erhålls efter att ha betalat den av årsmötet fastställda medlemsavgift. 

   Medlem kan när som helst begära utträde genom att kontakta styrelsen. Medlem som 

aktivt motarbetar Co-Grows värdegrund eller stadgar kan efter beslut av tre fjärdedelar av 

styrelsen uteslutas ur föreningen. Återinträde kan efter uteslutning tidigast ske ett år senare 

genom att ansöka om medlemskap hos styrelsen. 

§ 8 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls varje år innan november månad. 

Mötet är beslutsmässigt då kallelse har gått ut till alla medlemmar senast åtta veckor innan 

första mötesdagen. 
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   Alla medlemmar har rätt att skicka in motion senast sex veckor innan första mötesdagen. 

Alla medlemmar har rätt att närvara på årsmötet. Närvarande medlemmar har rätt att yttra 

sig och rösta på årsmötet. 

   Möteshandlingar ska vara medlemmar och revisorer tillhanda senast fyra veckor innan 

första mötesdagen. Årsmötets protokoll ska vara medlemmar tillhanda senast fyra veckor 

efter sista mötesdagen. 

   Årsmötet ska behandla följande punkter:

- Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

- Fastställande av röstlängd

- Mötets behöriga utlysande

- Fastställande av dagordning

- Styrelsens redovisning av verksamheten och ekonomin

- Uppföljning av beslut tagna på förra årsmötet

- Revisorernas berättelse

- Ansvarsfrihet för riksstyrelsen

- Behandling av motioner

- Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgift och budget

- Val av styrelse, revisorer och valberedning

- Övriga frågor

§ 9 Styrelse

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena och är beslutsmässig 

när minst hälften av styrelsen är närvarande. 

   Styrelsen har följande i uppgift:

- Ansvara för föreningens verksamhet, ekonomi, medlemmar, kommunikation, årsmöte 

och administration.

- Verkställa de beslut som årsmötet har fattat.

- Utse inom sig kontaktpersoner, sammankallande, sekreterare och kassör.

- Utse inom sig två myndiga firmatecknare som tecknar föreningens firma gemensamt.

§ 10 Revisorer

Revisorernas uppgift är att granska styrelsens arbete och inkomma med en 

revisionsberättelse till årsmötet. Revisionsberättelsen ska vara medlemmarna tillhanda 

senast två veckor innan första mötesdagen.  

§ 11 Valberedning

Valberedningens uppgift är att föreslå till årsmötet vilka som ska sitta i styrelsen och vilka 

som ska vara revisorer. Valberedningens förslag ska vara medlemmarna tillhanda senast 

fyra veckor innan första mötesdagen. 

   En kandidatur ska vara valberedningen tillhanda senast sex veckor innan första 

mötesdagen. 

§ 12 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhetsåret omfattar två på varandra följande ordinarie årsmöten och räkenskapsåret 

sammanfaller med kalenderåret. 
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§ 13 Extra årsmöte

Ett extra årsmöte kan hållas om minst hälften av styrelsen eller minst en fjärdedel av 

medlemmarna anser det nödvändigt. Mötet är beslutmässigt om kallelse har gått ut senast 

fyra veckor innan första mötesdagen. Mötet kan enbart fatta beslut i frågor som finns med i 

kallelsen. 

   Möteshandlingar ska vara medlemmar och revisorer tillhanda senast två veckor innan 

första mötesdagen. Protokoll ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor efter sista 

mötesdagen. 

§ 15 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs att minst två tredjedelar av rösterna vid årsmöte eller 

minst hälften av rösterna på två på varandra följande årsmöten.  

§ 16 Upplösning

Upplösning av föreningen kan endast ske om beslut fattas av två tredjedelar av rösterna på 

två på varandra följande årsmöten med minst tre månader emellan. Kvarvarande 

ekonomiska medel ska gå till en liknande förening. 


