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Stadgar för Föreningen för smittskyddskontroll av 
fjäderfä 
 
Namn 
 
§ 1 Föreningens namn är Föreningen för smittskyddskontroll av fjäderfä. 

Förkortas SSK. 
Syfte 
 
§2 Föreningen har till ändamål att bibehålla det goda smittskyddsläget i 

Sverige inom fjäderfähållningen genom: 
1. att verka för smittskyddskontroll vid införsel av ägg och levande 

fjäderfä. 
 
2. att vara brett förankrad inom fjäderfänäringarna i Sverige. 

 
3. att fastställa riktlinjer och regelverk för smittskyddkontroll. 

 
4. att sprida information. 

 
5. att praktiskt hantera smittskyddskontrollen vid införsel. 

 
6. att ha nära kontakt och informationsutbyte med närliggande 

myndigheter såsom till exempel Jordbruksverket och Statens 
veterinärmedicinska anstalt (SVA). 

 
7. att följa utvecklingen inom smittskyddsområdet inom och utom 

landet samt bevaka svenska intressen beträffande 
smittskyddskontrollen i internationella sammanhang. 

Medlemskap 
 
§3 Till aktiv medlem antages envar kvalificerad juridisk person eller annan 

organisation/förening inom fjäderfäskötsel med för fjäderfäbranschen 
gemensamma intressen.  



 
Aktiv medlem ingår i grupp enligt följande:  
Kommersiell Fjäderfäproduktion såsom  
Svensk Fågel, SFS-Svenska Ägg och annan produktion. 
 
Övrig verksamhet såsom:  
Svenska Rasfjäderfäförbundet, Svenska Lanthönsklubben,  
Svenska Duvavelsförbundet och Svenska Brevduveförbundet. 
 
Viltfågel:  
Jägarorganisationer såsom Svenska jägareförbundet och Riksjägarna. 
 
Struts/Emu: 
Svensk Struts 
 
Till medlem antages fysisk person med för fjäderfäbranschen gemensamma 
intressen. 
 
För att som medlem kunna representera en organisation krävs, att 
organisationens medlemmar ställer sig bakom den frivilliga 
smittskyddskontrollen i enlighet med av föreningen utfärdade anvisningar. 
 
Passiv medlem har rätt att närvara vid föreningsstämma och föreningsmöte 
samt ha yttrande och förslagsrätt men ej rösträtt. 
 
Ansökan om inträde ställes till och prövas av föreningens styrelse. 
Sökande skall ange, vilken av ovanstående grupper han önskar tillhöra. 
 

Uppsägning 
 
§ 4 Uppsägning till utträde ur föreningen skall ske skriftligt till styrelsen. 
 
Uteslutning mm. 
 
§ 5 Bryter medlem mot stadgarna, skadar föreningen eller motarbetar dess 

intresse eller ändamål och inte rättar sig efter styrelsens skriftligen 
meddelade varning, äger styrelsen rätt att utesluta medlemmen ur 
föreningen. 

   
Medlem som skriftligen uppsagt sig till utträde eller uteslutits ur föreningen 
förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens 
angelägenheter och förlorar rätten att återfå inbetald medlemsavgift. 



 
Medlemsavgift 
 
§6 Aktiv respektive passiv medlem deltar med årlig avgift, som beslutas vid 

ordinarie årsstämma för följande år. 
 Medlemsavgiften erlägges i förskott före första kvartalets utgång. 
 
Föreningsstämma 
 
§7 Vid föreningsstämma är envar aktiv medlem, vilken icke uppsagt sig till 

utträde eller uteslutits, röstberättigad och har en röst. Ingen må på grund av 
fullmakt företräda mer än en medlem. 

 
 Styrelseledamöter och revisorer äga rätt att delta i föreningsstämmans 

överläggningar och framställa förslag. 
 
 Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast under maj månad. Extra 

föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisorerna finner sådan erforderlig 
eller då det för uppgivet ärendes behandling skriftligen påfordras av minst 
hälften av samtliga röstberättigade medlemmar. 

 
 Kallelse till föreningsstämma sker genom skriftliga meddelande, som 

utsändes senast tre veckor före ordinarie och senast två veckor före extra 
stämma. 

 
 Då kallelse utgått till föreningsstämman skall styrelsen omedelbart genom 

brev underrätta revisorerna. 
 
Ärenden vid ordinarie föreningsstämma. 
 
 Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma. 

1. Val av stämmoordförande. 
2. Fastställande av röstlängd. 
3. Anmälan av styrelsen val av protokollförare. 
4. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll. 
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning. 
6. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret. 
7. Revisorernas berättelse. 
8. Fråga om fastställande av balansräkningen. 
9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen. 



11. Årsavgift för aktiv och passiv medlem. 
12. Budgetförslag. 
13. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter. 
14. Val av revisorer jämte suppleanter. 
15. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman. 
16. Övriga ärenden. 

 
Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar, som efter 
stadgeenlig kallelse deltar i stämman. 

 
Motionstid 
 
§8 Ärenden, som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma, skall 

anmälas till styrelsen före mars månads utgång. 
 
Styrelsen 
 
§9 Varje grupp skall före ordinarie föreningsstämma kallas till sammanträde där 

gruppens representanter i styrelsen utses. Styrelsen fastställes på ordinarie 
föreningsstämma och består av elva ledamöter samt åtta personliga 
suppleanter. För VD i Svensk Fågel, Verksamhetsledare i Svenska Ägg och 
den veterinärt sakkunnige utses ej suppleanter. Dessutom må representant 
från vardera Jordbruksverket respektive SVA ingå som 
adjungerad/rådgivande i styrelsen. 

 
 

Styrelsen består av: 
Ledamöter 
Svensk Fågel, 3 st VD samt en representant från vardera avel och 

produktion. 
Svenska Ägg, 3 st. Verksamhetsledare samt en representant från vardera 

avel och produktion. 
 

Övrig verksamhet, 4 st. 
Svenska Rasfjäderfäförbundet 
Svenska Brevduveförbundet/ Svenska Duvavelsförbundet 
Ekologisk produktion 
Viltfågel 
Jägarorganisationerna 
Svensk Struts 

 
Veterinär sakkunnig, 2 st. 



 
Vid konstituerande styrelsesammanträde väljs ordförande samt vice 
ordförande från Svensk Fågel och /eller Svenska Ägg. 
Dessa väljs intill nästa ordinarie stämma. 
 
Styrelseledamot och suppleanter utses för en tid av två år. Halva styrelsen 
väljs vartannat år och andra hälften mellanliggande år. Avgången ledamot 
kan omväljas. 
 
Kallelse, dagordning samt övriga styrelsehandlingar, som skall behandlas vid 
styrelsen, skall sändas till såväl ordinarie som suppleant. 
 
Styrelsen är beslutsmässig, om antalet närvarande ledamöter överstiger 
hälften av antalet valda ledamöter. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet.  
 
Närvarorätt till styrelsens sammanträde har utöver ordinarie ledamöter också 
suppleanter samt en representant för var och en av de föreningar som annars 
inte är representerade i styrelsen. Rösträtt vid styrelsesammanträde har 
ordinarie ledamot eller om denne är frånvarande dennes suppleant. Vid 
röstetal har ordförande utslagsröst. 

 
Styrelsen, ordförande, arbetsgrupp och arbetsutskott 
 
§10 a Styrelsen skall inom sig utse ordförande och ett arbetsutskott. Som ordinarie 

ledamot i arbetsutskottet ingår VD Svensk Fågel, verksamhetsledare Svenska 
Ägg och sakkunniga veterinärer från respektive branschorganisation Svensk 
Fågel och Svenska Ägg. 

 
Arbetsgruppen består av respektive branschorganisations veterinär samt 
föreningen, SSK:s ordförande.  

 
 Arbetsgruppen handhar den löpande verksamheten och inkommande 

ärenden enligt SSK:s smittskyddsprogram och fattar beslut.  
 

Arbetsutskottet fattar beslut vid ansökan om undantag från regelverket i 
föreningens smittskyddsprogram. Sammanställning av beslut föredras för 
styrelsen i samband med årsmötet. Överklagan av ansökan som 
arbetsutskottet har beslutat om ska behandlas i styrelsen inom 21 dagar efter 
daterat beslutsdatum. 

 
Om det finns särskilda skäl, som en följd av extraordinära oförutsedda 
händelser kan SSK, arbetsutskott, medge undantag från bestämmelserna i 



anvisningarna ”Smittskyddskontroll vid införsel av fjäderfä”. Arbetsutskottet 
kan vid behov konsultera SVA för riskvärdering. 

 
 Utan särskild fullmakt äger envar ordinarie ledamot av arbetsutskottet rätt att 

var för sig på föreningens vägnar föra föreningens talan. Adjungerad ledamot 
har ej sådan rätt. 

 
Sekretess 
 
§ 10 b  Arbetsutskottet och arbetsgruppen lyder under sekretess och ärenden 

betraktas inte som allmänna handlingar. 
 
Ekonomiskt ansvar 
 
§11 Föreningen, dess styrelse, arbetsutskott och arbetsgrupp samt medlem 

ansluten till föreningen ansvarar ej för ekonomiska förluster och skador, som 
kan uppstå, direkt eller indirekt, vid tillämpandet av de anvisningar rörande 
den frivilliga smittskyddskontrollen, vilka utfärdas av föreningen. 

 
Firmateckning 
 
§12 Föreningen tecknas av den eller de personer som styrelsen därtill utser. 
 
Räkenskapsår 
 
§13 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. 
 
Revisorer 
 
§14 På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en revisor, jämte en 

suppleant, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hålles under första 
räkenskapsåret efter valet. 

 
Styrelsen skall senast 4 veckor före årsmötet till revisorerna avlämna sina 
redovisningshandlingar. 
 
Revisorerna skall senast 1vecka innan årsmötet avlämna sin 
revisionsberättelse. 

 
 
 



Stadgeändring 
 
§15 Ändringar av dessa stadgar är icke giltiga om mindre än att minst 3/4 av de 

vid föreningsstämman röstberättigade förenat sig i beslutet. 
 
Upplösning 
 
§16 För upplösning av föreningen erfordras beslut med minst två tredjedelars 

majoritet vid två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor. 
 Föreningens tillgångar skall i händelse av upplösning tillfalla Stiftelsen 

Veterinär Fjäderfäforskning.   


