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Arbetsordningar

för branschorganisationen Svenska Äggs råd 2022-2024
Bakgrund
Svenska Äggs styrelse har med stöd av 14§ i föreningens stadgar beslutat
om inrättande av ett råd vardera för producenter, packerier, kläckeri- och unghönsuppfödare och foderföretag. Detta för att tillvarata och bevaka särskilda
branschintressen inom ramen för föreningens totala verksamhet och ändamål.
Rådens uppgift är att bevaka särintressen och bereda frågor till styrelsen.
I styrelsens arbetsordningar punkt 2, meddelas även att råden ska rapportera
utfört arbete till styrelsen och har i övrigt att följa de instruktioner som ges av
styrelsen.
Mot denna bakgrund och även på uppdrag av Svenska Äggs stämma 2021,
lämnar styrelsen följande instruktioner och arbetsordningar för de inrättade råden.
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Instruktioner
Gemensamt för samtliga råd gäller
– att arbetet ska bedrivas i enlighet med Svenska Äggs uttryckta målsättningar
i branschorganisationens stadgar och färdplan, både utifrån ett helhets
perspektiv och särintresseperspektiv.
– att arbetet ska ledas av en ordförande men därutöver bestämmer råden
själva sin organisation, bemanning och arbetssättet.
– att råden på styrelsens uppdrag bereder ärenden och återrapporterar resultaten.
– att inför styrelsemötena ta del av agendan som berör respektive råd, lämna
synpunkter och ta initiativ till förslag.
– att styrelsemötenas utkomst ska återrapporteras av rådens ordföranden till
rådens medlemmar.
– att föra dialog med och stödja kansliets personal i olika ärenden.
– att vid behov och minst två gånger årligen mötas över rådsgränserna i frågor
som behöver samberedas.
– att i anslutning till stämman och kontaktdagarna genomföra rådsprogram av
intresse.
– att årligen inför stämman avge en utvärdering av sitt arbete till styrelsen.
För producentrådet gäller därutöver
– att särskilt prioritera och diskutera frågor om lönsamhet utan beredning av
prisfrågor.
– att kontinuerligt vidareutveckla arbetet med den s k Äggbarometern.
– att ta upp och behandla aktuella produktionsrelaterade frågor såsom
produktionsuppföljningar.
– att samla in, sammanställa och vidarebefordra producenternas frågor
och åsikter.
– att förbättra det strukturella arbetet inom och mellan råden.
– att tillsammas med samtliga råd arbeta främjande för en ökad konsumtion
av ägg.
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För packerirådet gäller därutöver
– att driva branschfrågor med berörda myndigheter.
– att ta fram, bereda och implementera aktuella branschfrågor.
– att stimulera konsumtionsökning av svenska ägg och äggprodukter.
– att vidareutveckla strukturen för kvalitetssäkring av det svenska ägget.
För kläckeri- och unghönsrådet gäller därutöver
– att rådet sammankallas roterande mellan företagen Lohmann Sverige och
Swedfarm och ordföranden sitter i sex månader.
– att rådet sammankallas två gånger årligen vid Svenska Äggs stämma
och kontaktdagar.
– att det finns en beredningsgrupp med 6 deltagare.
– att vara remissinstans för bl a Föreningen för smittskyddskontroll (SSK).
– att hantera frågeställningar från Svenska Äggs styrelse samt via beredningsgruppen bereda underlag för beslut.
– att förmedla frågor till styrelsen som berör rådets medlemmar.
För foderrådet gäller därutöver
– att kontakter tas innan varje styrelsemöte för att stämma av ev frågor
eller funderingar.
– att det efter styrelsemötena görs en återkoppling
Dessa arbetsordningar har efter samråd med råden beslutats av styrelsen
den 14 december 2021
För styrelsen
Leif Denneberg, styrelseordförande

