Hämtar matsvinnet lokalt överallt

Stadgar för föreningen food2change Sverige
Antagna vid konstituerande föreningsårsmöte den 2016-03-07
Rev. 1: Reviderad vid extra årsmöte 2016-06-21
Rev. 2: Reviderad vid extra årsmöte 2016-11-02
Rev. 3: Reviderad vid årsmöte 2017-06-27
Rev. 4: Reviderad vid årsmöte 2018-05-10

§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är food2change Sverige (Härefter kallat ”föreningen”)
§ 2 Föreningens ändamål
2.1.
2.2
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

Föreningen är allmännyttig och ideell, helt utan vinstintresse. Allt överskott återinvesteras i
verksamheten.
Föreningen har till ändamål att minimera matsvinnet i samhället.
Föreningen skall sträva efter att vara ett föredöme i transparent föreningsarbete.
Föreningen utövar sin verksamhet som en länk mellan personer, företag och organisationer i
Sverige samt utomlands för att uppnå vår nollvision kring matsvinn.
Föreningen ska minska matsvinnet genom att koppla samman ekonomiskt utsatta personer,
familjer samt andra samarbetspartners med mat som på ett eller annat vis skulle gått till spillo
och därmed ge maten en andra chans att bli nyttjad.
Föreningen ska agera för att stärka samhällets, inklusive näringslivets, kunskap och
medvetande rörande dessa frågor.
Föreningen ska främja medvetenheten hos allmänheten och övriga om 2change som syftar
till att få näringslivet till att lösa problem inom miljö, socialt och innovation i samhället lokalt
och därmed stärka samhället inifrån.

§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Västerås i Västerås kommun, Västmanlands län.
§ 4 Medlemskap
Stort och varmt tack till dig som läser detta och vill bli/är medlem, utan dig skulle det här aldrig vara möjligt!
Medlem i föreningen är den som ansöker om det till styrelsen, eller av styrelsen utsedd representant, samt
följer bestämmelser i stadgan samt vad övrigt årsmötet beslutar. Föreningens styrelse äger rätt att vid
medlems uppenbara försummelse att iaktta föreningens stadgar eller underlåtenhet att följa föreningens
handlingsprogram utesluta medlem. Om utträde ur föreningen se § 16.
Oavsett vilken typ av medlem du är så är du givetvis alltid välkommen att bidra till att föreningen kan
utvecklas och förbättras ytterligare genom t.ex. arbetsinsats. All hjälp är värdefull!
Föreningen innefattar olika typer av medlemskap, var och en med olika kriterier, se tabell:
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Medlemstyper
Hjältemedlem
Stödmedlem inkl.
familjestödmedlem

Krav på aktivt
deltagande i
föreningsarbetet
Nej
Nej

Kan ta
emot
mat1
Ja
Ja

Närvaro- &
yttranderät
t till & på
årsmötet.
Ja
Ja

Kan bli
invald i
styrelsen

Medlemsavgift

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja2
Nej3

Rösträtt

(en gång
per år)

Företagsstödmedlem
Hedersmedlem3

Nej
Nej

Nej
Nej

Ja
Ja

1

Styrelsen kan besluta om att enskilda individer kopplade till föreningen får hämta mat t.ex. en gång i månaden oavsett medlemstyp, är
anställd och/eller volontär. Detta för att behålla trovärdighet när vi talar om att maten är bra inför samhället då också ambassadörer,
anställda etc provar att äta den regelbundet.
2 Avgiften avgörs i varje enskilt fall och efter överenskommelse med styrelsen, eller med den grupp som styrelsen utsett som ansvarig
för dessa överenskommelser. Motivering och beslut kring detta skall dokumenteras.
3 En blivande hedersmedlem måste till styrelsen skriftligen acceptera medlemskapet för att det ska vara giltigt. Ej krav på
medlemsavgift men rekommenderas starkt och med valfritt belopp.

Oavsett typ av medlemskap ska föreningen ta i beaktande att en persons ekonomiska situation kan
förändras och därmed också anpassa medlemskapstypen efter detta på medlemmens begäran.
4.1 Beskrivning av medlemstyper
4.1.1 Hjältemedlem
Kan den person bli som kan visa att den rimligtvis är i en s.k. ekonomiskt utsatt situation. Hjältemedlemmen
får göra en insats för samhället genom att frivilligt hämta mat genom food2change system. Listan som
presenteras här är riktlinjer och hjältemedlemskapet beviljas från fall till fall utefter personens situation.
Föreningens uppgift är att minska matsvinnet, ej myndighetsutövning och orimligt snokande i människors
privatliv. Ledord är ”ömsesidigt förtroende”.
.
·
·
.
·
·
·

Försörjningsstöd
Etableringsersättning
Aktivitetsersättning
Aktivitetsstöd
Garantiersättning (låg sjukersättning)
Garantipension (låg pension)
Dagersättning från Migrationsverket

Eller lever på sjukpenning, sjukersättning, A-kassa, pension eller lön i nivå med gällande minimisjukpenning
efter eventuella skatter.
Studerande kan inte bli hjältemedlem.
Student är den som uppfyller samtliga följande kriterier:
·
·
·

Studerar ett program vid högskola/universitet (ej gymnasium/komvux/folkhögskola e.d.)
Minimum 50% studietakt
Utbildningen är CSN-berättigad

Vid särskilda omständigheter kan undantag medges
Om en hjältemedlems ekonomiska situation förbättras så att inkomsten överstiger ca 75% mer än ovan
nämnda inkomsttak skall medlemskapet revideras och ändras till stödmedlem. Dock ska detta ej ske om det
innebär drastisk försämring för medlemmen.
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Hjältemedlemmen har vårt fulla förtroende att de kommunicerar sådana positiva förändringar till föreningen
för att på så vis bereda plats för andra hjältar som sitter i en svårare sits.
4.1.2 Stödmedlem
Alla är välkomna att bli stödmedlemmar.
Du tycker att kampen mot matsvinnet är viktig och vill bidra till detta. Din medlemsavgift bidrar till att utveckla
och sprida föreningens arbete så att fler hjältar kan hämta mat. På så vis minskar du också matsvinnet
samtidigt som du hjälper dina medmänniskor att kunna hämta mat som annars skulle ha kastats.
Som stödmedlem uppmuntras du att testa på att genomföra ett hjälteuppdrag per år och rädda mat som
annars hade kastats för att se hur fantastisk maten är samt öka din förståelse ytterligare för hur viktigt ditt
medlemskap är.
Det är inget krav att du som stödmedlem ska engagera dig i food2change. Men för dig som vill får du gärna
hjälpa till med t.ex. följande:
-

Stå värd i samband med ett hjälteuppdrag vid någon/några tidpunkter som passar dig.
Samarbeten - Tipsa myndigheter, socialtjänster, stödboenden etc om att vi finns och är mycket
intresserade av samarbeten.

Allt stöd räknas!
I ett hushåll med fler än en (1) person som vill bli stödmedlem ges en rabatt på 50% för varje medlem utöver
den första. Barn upp till och med 15 år går med gratis men får ingen tygkasse om inte en summa om minst
100kr erläggs per barn. Syftet med stödmedlemskapet är att stödja kampen mot matsvinnet samtidigt som
en mängd andra samhällsfrågor berörs på ett positivt sätt.
4.1.3 Hedersmedlem
Blir utnämnd i sådant fall då en person gjort en anmärkningsvärd insats för att stödja, förbättra och utveckla
verksamhetsområdet som föreningen är aktiv i. Syftet kan också vara att knyta till sig nyckelpersoner som
belyser föreningen och/eller dess ändamål på ett positivt sätt i media, sociala media och/eller andra kanaler.
En hedersmedlem måste acceptera utnämningen skriftligen innan den får offentliggöras.
4.2 Övrigt
Officiell informationskanal är hemsidan.
Samarbetspartner: Är oerhört viktig för den positiva utvecklingen av föreningens verksamhet. Varje avtal om
samarbete är unikt, förhandlas och beslutas av innevarande styrelse. Samarbetspartners kan ta emot mat
om så är överenskommet och skall främja och gå i linje med föreningens ändamål i § 2. Dessa samarbeten
samt villkor för dessa ska dokumenteras.
För att hålla ner kostnader och administration kommer utskick och informationsspridning ske elektroniskt via
t.ex. epost, hemsida och sociala medier. Medlemmen förbinder sig att själv se till att all kontaktinformation är
rätt och att vi inte hamnar i diverse skräppost-filter etc.
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§ 5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.
§ 6 Styrelsen
Styrelsen består som minst av ordförande och två ledamöter. Rekommendationen är att styrelsen är
sammansatt av ordförande, minst 3 övriga ledamöter jämte minst 2 suppleanter.
Alla betalande medlemmar kan bli invalda i styrelsen. Vid uppstart av lokalföreningar jämte food2change
Sverige skall dessa representeras av 2 ledamöter vardera i Föreningens styrelse. Styrelsen utser inom sig
vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall
inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o
m nästa årsmöte.
§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen
beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av
årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge
årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen ska upprätta dokument där riktlinjer och beslut från styrelsen framgår. Dessa ska göras tillgängliga
på medlems begäran. Inriktningen är att publicera så stor del av som möjligt på hemsidan. Hänsyn kommer
alltid tas till GDPR. Eventuellt känsliga uppgifter som kan skada föreningen, medlemmar eller andra
involverade parter skall strykas innan publicering och/eller utlämning.
Styrelsen är beslutsför då minst 2 personer är närvarande, inklusive ordförande. Styrelsebeslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val
genom lottning.
Styrelsen sammanträder när ordförande finner det erforderligt eller på begäran av minst två ledamöter.
Kallelse med fördragslista skall två veckor före sammanträde vara styrelsens ledamöter tillhanda. Vid
styrelsesammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av ordförande och av ytterligare en
styrelseledamot. Styrelseprotokoll är ej offentliga men kan efter beslut från styrelsen offentliggöras helt eller
delvis. Eventuella känsliga uppgifter som kan skada föreningen, medlemmar eller andra involverade parter
skall i sådant fall strykas.
§  Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 15/3.
§ 9 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast
den 30/4 avge sin revisionsberättelse.
§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den första juli på tid och
plats som styrelsen bestämmer. Elektronisk kallelse ska avsändas till alla medlemmar som har angivit sin epostadress samt publiceras på hemsidan senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före
extra årsmöte. Styrelsen ansvarar ej för felaktigt angiven eller ej fungerande e-postadress till medlem, se
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§4.2.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Fastställande av röstlängd för mötet samt övrig närvaro.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Årsredovisning inkl. balans- & resultaträkning för år ÅÅÅÅ.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
12.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år
13.Val av revisorer samt suppleanter.
14.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid* inkomna motioner.
15.Övriga frågor.
* Måste ha inkommit senast sju (7) dagar före årsmötet.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta
inte funnits med i kallelsen till mötet.
§ 11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av
föreningens medlemmar (utgår från totala antalet aktiva medlemmar oavsett medlemskategori) kräver detta
genom en skriftlig begäran till styrelsen.
Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra
årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.
§ 12 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem rösträtt enligt tabellen under § 4. Rösträtten är personlig och kan utövas
genom ombud.
§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om medlem begär detta. Beslut
fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening
som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är
ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
§ 14 Regler för ändring av stadgarna
För mindre ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. För
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större ändring som omfattande påverkar föreningen, exempelvis dess ändamål, krävs beslut av årsmöte
med minst 2/3 av antalet avgivna röster över två på varandra följande årsmöten. Förslag till ändring av
stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.
§ 15 Immateriella rättigheter & kopplingen till 2change®
Food2change är det första ideella projektet inom 2change® som syftar till att lösa reella problem i samhället,
helt utan vinstintresse. Food2change kan bli mottagare av donationer från företag, organisationer och
personer som vill stötta verksamheten. Donationer skall ej tagas emot om det kan innebära skada för
föreningen, dess syfte eller frångår de värderingar som 2change® står för.
Syftet med 2change® är att skapa en certifiering och märkning av företag, organisationer och andra som
borgar för att dessa tar ett mycket större ansvar för att lösa lokala problem inom miljö, socialt och innovation
och därmed stärka samhället. 2change® tror på en framtid där kärlek, medmänsklighet och vilja till positiv
utveckling är grundläggande för alla aktörer i samhället. Varumärket 2change® administreras av 2change
World AB, org.nr 559047-8755 som drivs med mottot: ”Ge DIN värld en chans.”
Initiativet till food2change är taget som en naturlig del av 2change®. Därför har också food2change tillstånd
att använda varumärket i sitt namn för evigt, helt utan kostnad så länge föreningen förblir ideell samt
behåller sina övriga ändamål under § 2 i allt väsentligt.
Kravet på föreningen är att föreningen bidrar med kunskaper & erfarenheter från sin verksamhet, dock ej
personlig information om medlemmar och annan känslig information, för att stärka allmänhetens kunskap
om sitt problemområde och varför föreningens frågor är så viktiga att vi samhällsmedborgare löser.
§ 16 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen eller den representant
som styrelsen utsett och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
§ 17 Uteslutning
Endast styrelsen, eller den grupp som utsetts av styrelsen, får fatta beslut om uteslutning. Överklagan ställs
till nästa årsmöte och den som överklagar skall då närvara vid årsmötet och föredra sitt ärende. Överklagan
kan också ske till allmän domstol.
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har brutit mot medlemsvillkor
och/eller stadgar, försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller
ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig
inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst tio (10) dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning
redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom sju (7) dagar efter beslutet.
Kommunikationssätt är via epost och med adressen styrelsen@food2change.se
§ 18 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster över minst
två på varandra följande årsmöten. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till
verksamhet som arbetar för välgörande ändamål som finns inom 2change eller certifierade enligt 2change.
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