Stadgar

1§

Firma

Föreningens firma är Svensk Kooperation ekonomisk förening.

2§

Verksamhet

Föreningen är partipolitiskt obunden och har till ändamål att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i.
Föreningen ska i sin verksamhet verka för att öka kunskapen om kooperation, sprida idéer
och visioner, driva opinionsbildning samt företräda medlemmarna i frågor som rör de
kooperativa företagens villkor. Föreningen kan arrangera utbildningar, seminarier och
debatter, ge ut rapporter och initiera forskning samt bedriva annan därmed förenlig
verksamhet.

3§

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

4§

Medlemmar

Till ordinarie medlem antas juridiska personer, företrädesvis ekonomiska föreningar och
andra medlemsägda företag med rikstäckande verksamhet, som kan förväntas bidra till
förverkligandet av föreningens ändamål. Ordinarie medlem deltar i föreningens
verksamheten genom att köpa tjänster av föreningen.
Till investerande medlem antas juridiska personer som utan att delta i föreningens
verksamhet kan förväntas bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.
Ansökan om medlemsskap ska ske skriftligen och prövas av styrelsen.

5§

Insatser

Ordinarie medlem ska delta i föreningen med en insats om 5 000 kronor. Investerande
medlem ska delta i föreningen med en insats om 500 kronor.
Insatser ska betalas kontant vid anfordran.
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6§

Prissättning

Grunderna för prissättningen av de tjänster som säljs av föreningen bestäms av styrelsen.

7§

Styrelse

Styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Kooperativa Förbundet ekonomisk förening (KF),
Arbetsgivarföreningen KFO (KFO) samt HSB Riksförbund ekonomisk förening (HSB)
utser vardera en ledamot och Lantbrukarnas Ekonomiaktiebolag (LRF) utser tre
ledamöter. Ordförande i styrelsen utses vartannat år av KF och vartannat år av LRF.

8§

Revisor

Föreningen ska ha en auktoriserad revisor med lägst noll och högst en revisorssuppleant.

9§

Mandattider

Styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor och revisorssuppleant utses för tiden från
ordinarie föreningsstämma ena räkenskapsåret till och med ordinarie föreningsstämma
nästföljande räkenskapsår.

10 §

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår utgörs av kalenderåret.

11 §

Plats och kallelse till föreningsstämma

Föreningsstämma ska hållas på en av styrelsen anvisad ort inom föreningens geografiska
verksamhetsområde i Sverige.
Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska ske genom e-post eller brev med
posten och ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före föreningsstämman.
Kallelsetiden gäller även om extra föreningsstämma ska behandla fråga om ändring av
stadgarna.

12 §

Meddelanden

Övriga meddelanden ska bringas till medlemmarnas kännedom genom e-post eller
publicering på föreningens hemsida.

2

13 §

Ärenden vid ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1.

Val av ordförande

2.

Anmälan av protokollförare

3.

Godkännande av röstlängd

4.

Val av en justeringsperson

5.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

6.

Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret

7.

Revisorns berättelse

8.

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

9.

Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

10.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

11.

Bestämmande av ersättning till revisorn

12.

Anmälan av styrelseledamöter och ordförande som utsetts enligt 7 §

13.

Val av revisor och eventuell revisorssuppleant

14.

Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i
kallelsen.

14 §

Poströstning

Styrelsen kan besluta att poströstning ska få ske vid föreningsstämma. Om medlem ska
kunna utöva sin rösträtt vid föreningsstämma genom poströstning ska det framgå av
kallelsen hur detta ska gå till. Det huvudsakliga innehållet i varje framlagt förslag ska
anges i kallelsen, om förslaget inte rör en fråga av mindre betydelse för föreningen. Till
kallelsen ska bifogas ett formulär eller motsvarande för poströstning som, med hänvisning
till framlagda förslag, ska innehålla två likvärdiga presenterade svarsalternativ med
rubrikerna Ja och Nej.
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15 §

Vinstfördelningsgrunder

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut:
1.

fonderas och/eller

2.

föras i ny räkning och/eller

3.

användas för gåva till allmännyttigt ändamål i enlighet med 12 kap. 6 § lagen om
ekonomiska föreningar.

16 §

Behållna tillgångar vid upplösning

Vid föreningens upplösning ska dess behållna tillgångar fördelas så att medlemmarna
först utfår sina inbetalda medlemsinsatser. Därefter ska återstoden fördelas mellan
ordinarie medlemmar i förhållande till den omsättning de haft med föreningen under de
senaste fem (hela) räkenskapsåren.

17 §

Uppsägning och avgång

Uppsägning till utträde ska ska skriftligen. Uppsägning till utträde får vad gäller ordinarie
medlem ske tidigast två år efter inträde i föreningen.
Avgång ur föreningen äger rum vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter
sex månader efter det att medlemmen sagt upp sig till utträde eller uteslutits eller annan
omständighet som föranlett avgången inträffat.

18 §

Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt om det har
biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande, om inte annat följer av lagen om
ekonomiska föreningar.

Antagna vid föreningsstämma den 11 juni 2019
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