Stadgar för Föreningen Matsvinnet


Organisationsnummer 802514-7953
Föreningen bildades och stadgarna antogs den 30 januari 2018. Stadgarna har ändrats den 26
november 2018 samt 25 juni 2020, 9 mars 2021.

§ 1 Namn
Föreningens fullständiga namn är Rörelsen mot matsvinnet.
§ 2 Säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
§ 3 Ändamål
Föreningen är en svensk matrörelse för kunskapsspridning i första hand till konsumenter
och i andra hand till övriga parter i hela livsmedelskedjan, liksom opinionsbildare,
beslutsfattare och organisationer som jobbar för ett minskat matsvinn*. För att inse
behovet av att minska matsvinnet behöver livsmedelskedjan förstås ur ett brett perspektiv,
varför föreningen ska bidra till sådan kunskap.
§ 4 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
§ 5 Verksamhet
Föreningen har följande verksamheter:
- Tillhandahålla och utveckla en digital tjänst för information och tips som kan minska
matsvinnet i konsumtionsledet och övriga led i livsmedelskedjan.
- Bistå med och sprida kunskap om matsvinn och om livsmedelskedjan.
- Genom kunskapsförmedling om livsmedelsförsörjningen och dess konsekvenser stärka
konsumenterna i deras roll för ett minskat matsvinn.
- Bedriva projekt och aktiviteter som minskar matsvinnet.
- Bedriva opinionsbildning för att minska matsvinn baserat på trovärdig, gärna
forskningsanknuten eller på annat sätt belagd fakta, som bidrar till minskning av matsvinnet.
Samverka med myndigheter, branschorganisationer, näringsidkare och andra för att
via frivilliginsatser, opinionsbildning och liknande minska matsvinnet.
§ 6 Värdegrund
Matsvinnet tror att alla människor kan minska sitt matsvinn.
Alla har förmåga att själva komma till beslut som kan minska det egna matsvinnet och att
inspirera andra att göra detsamma.
* Matsvinn definieras som den onödiga delen av matavfallet
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Föreningen fyller en samhällsfunktion för att skapa större förståelse för hur matsvinn,
livsmedelsförsörjning och konsumtion påverkar möjligheterna till hållbar utveckling för
individer och samhället i stort.
Föreningen tror på alla människors lika värde och visar varandra respekt.
Minskat matsvinn ger minskad klimat- och miljöpåverkan och bidrar till en hållbar
utveckling.
§ 7 Medlemskap
Alla som ställer sig bakom Matsvinnets värdegrund och som vill verka i enlighet med
föreningens stadgar är välkomna som medlemmar. Medlemskap i Matsvinnet gäller för ett
kalenderår och erhålls efter att den av årsmötet fastställda medlemsavgiften erlagts.
Medlem kan när som helst begära utträde genom att kontakta styrelsen. Medlem som
motarbetar Matsvinnets värdegrund eller stadgar kan efter beslut av tre fjärdedelar av
styrelsen uteslutas ur föreningen. Återinträde kan efter uteslutning tidigast ske ett år efter
uteslutandet genom att på nytt ansöka om medlemskap direkt till styrelsen.
§ 8 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls varje år innan april månads
utgång. Mötet är beslutsmässigt då kallelse har gått ut till alla medlemmar senast sex
veckor före mötesdagen, per e-post eller annan form av elektronisk kommunikation.
Medlemmar har rätt att skicka in motioner senast fyra veckor före mötesdagen per e-post
eller annan form av elektronisk kommunikation.
Medlemmar har rätt att närvara på årsmötet. Närvarande medlemmar har rätt att yttra sig
och rösta på årsmötet. En medlem motsvarar en röst. Styrelsemedlem är inte röstberättigad i
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Möteshandlingar kommer skickas ut elektroniskt och ska vara medlemmar och revisorer
tillhanda senast två veckor före mötesdagen.
Årsmötets protokoll ska vara medlemmar tillhanda senast fyra veckor efter mötesdagen.
Årsmötet ska behandla följande punkter:
1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
2. Fastställande av dagordningen
3. Fastställande av röstlängd
4. Mötets behöriga utlysande
5. Styrelsens redovisning av verksamheten
6. Styrelsens redovisning av ekonomin
7. Revisorernas berättelse
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelse
9. Behandling av motioner
10. Val av styrelse, revisorer och valberedning
11. Val av ordförande för Föreningen Matsvinnet
12. Beslut om medlemsavgift
13. Mötets avslutande
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§ 9 Styrelse
Styrelsen består av ordförande samt 4 - 8 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av
kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga
befattningshavare som behövs. Styrelse kan bestå också av suppleant, och sådan person
har yttranderätt men inte rösträtt. Styrelsen väljs av årsstämman. Styrelsemedlem
förväntas aktivt delta i styrelsemöten. Styrelsemedlem som inte reserverar sig mot beslut,
även beslut som fattats då denna inte varit närvarande, tolkas som att man stöder
styrelsens beslut. Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena
och är beslutsmässig när minst hälften av styrelsens ordinarie medlemmar är närvarande.
Styrelsen har följande uppgifter:
- 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 föreningen var för sig.
§ 10 Revisorer
Föreningen bör ha minst en revisor. Revisorernas uppgift är att granska styrelsens arbete
och inkomma med en revisionsberättelse till årsmötet. Revisionsberättelsen ska vara
medlemmarna tillhanda senast per e-post eller annan form av elektronisk kommunikation,
två veckor före årsmötesdagen.
§ 11 Valberedning
Valberedningens uppgift är att föreslå till årsmötet vilka som ska sitta i styrelsen och vilka
som ska vara revisorer. Valberedningen ska bestå av minst två personer. Föreslagna
styrelsemedlemmar ska vara medlemmarna tillhanda, per e-post eller annan form av
elektronisk kommunikation, senast två veckor före årsmötesdagen.
§ 12 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhetsåret omfattar två på varandra följande ordinarie årsmöten och räkenskapsåret
sammanfaller med kalenderåret.
§ 13 Extra årsmöte
Ett extra årsmöte kan hållas om minst hälften av styrelsen eller minst en fjärdedel av
medlemmarna anser det nödvändigt. Mötet är beslutsmässigt om kallelse har gått ut senast
fyra veckor före mötesdagen, per e-post eller annan form av elektronisk kommunikation, .
Mötet kan enbart fatta beslut i frågor som finns med i kallelsen.
Möteshandlingar ska vara medlemmar och revisorer tillhanda senast två veckor före extra
årsmötesdag. Protokoll ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor efter extra
årsmötesdag.
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§ 15 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs minst två tredjedelar av rösterna vid årsmöte eller
minst hälften av rösterna vid två på varandra följande årsmöten.
§ 16 Upplösning
Upplösning av föreningen kan endast ske om beslut fattas av två tredjedelar av rösterna vid
två på varandra följande årsmöten med minst tre månader emellan. Kvarvarande
ekonomiska medel ska gå till en liknande förening.

Stockholm 9 mars 2021
För styrelsen

Kristoffer Gunnartz

Louise König

Ingrid Strid

Mårten Thorslund

Louise Ungerth
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