
 

 

STADGAR för Töllsjö Ekonomisk Förening 

 

§ 1 FIRMA 

 

Föreningens firma är Töllsjö ekonomisk förening 

 

§ 2 ÄNDAMÅL 

 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 

själv eller genom annan tillhandahålla medlemmarna dagligvaror och andra 

konsumtionsvaror. Föreningen kan även bedriva annan därmed sammanhängande och 

förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i föreningens verksamhet som 

konsumenter.  

 

Vid fullföljandet av sitt ändamål skall föreningen verka för att bevara och utveckla 

servicen i lokalsamhället, bygdens kultur och traditioner och annat som har betydelse för 

samhällets fortlevnad, välstånd och trivsel.  

 

§ 3 STYRELSENS SÄTE 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Bollebygd kommun. 

 

§ 4 MEDLEMSKAP 

 

Till medlem i föreningen antas sökanden som kan väntas följa föreningens stadgar och 

beslut samt bidra till fullföljandet av ändamålet med föreningen. 

 

Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till styrelsen. 

 

§ 5 INSATS 

 

Insatsen i föreningen är 1 000 kronor.  

 

Varje medlem skall delta i föreningen med minst en (1) insats (medlemsinsats). Medlem 

får delta med flera insatser (frivilliga insatser), dock maximalt sju (7) andelar. 

 

En insats skall betalas kontant senast två (2) veckor efter inträde i föreningen. Insatser som 

medlem deltar med därutöver betalas kontant efter anfordran. 

 

§ 6 UPPSÄGNING 

 

Uppsägning till utträde ur föreningen skall göras skriftligen. Uppsägning får göras tidigast 

två (2) år efter att medlemskap beviljats.  

 

§ 7 UTESLUTNING 

 

Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning 

fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål, får uteslutas 

av föreningsstämman. 

 

Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om 

föreningens angelägenheter. 



 

 

 

§ 8 AVGÅNG 

 

Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast en månad 

efter att den omständighet som föranlett avgången inträffat. 

 

§ 9 ÅTERBETALNING AV INSATS MM 

 

Medlem som avgått har rätt att få tillbaka sin medlemsinsats och på andelen belöpande 

vinstmedel i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska 

föreningar. 

 

Medlem som deltar i föreningen med frivilliga insatser har rätt att få tillbaka dessa utan att 

avgå ur föreningen. Beträffande uppsägning till återbetalning av överskjutande belopp och 

återbetalningen av desamma gäller vad som ovan föreskrivs om uppsägning av 

medlemskap, avgång och återbetalning av insats i tillämpliga delar. 

 

§ 10 STYRELSE 

 

Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter. 

Styrelsen har inga suppleanter. 

 

Till ledamot kan väljas endast röstberättigad medlem, laglig ställföreträdare för sådan 

medlem, delägare i juridisk person som är röstberättigad medlem eller ledamot av sådan 

medlems styrelse. 

 

Styrelseledamot utses för tiden tills dess nästkommande ordinarie föreningsstämma hållits. 

 

§ 11 FIRMATECKNING 

 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem styrelsen utser. 

 

§ 12 RÄKENSKAPSÅR 

 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

 

§ 13 ÅRSREDOVISNING 

 

Styrelsen skall senast den 31 mars lämna sina redovisningshandlingar till föreningens 

revisor. 

 

§ 14 REVISOR 

 

Ordinarie föreningsstämma skall varje år välja en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant 

för tiden tills dess nästkommande ordinarie föreningsstämma hållits. 

 

§ 15 REVISIONSBERÄTTELSE 

 

Revisorn skall lämna sin revisionsberättelse senast den 30 april. 



 

 

 

§ 16 FÖRENINGSSTÄMMA 

 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast under juni månad varje år. Extra 

föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det samt när revisor eller minst 

en tiondel (1/10) av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär det. 

 

Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen per brev med posten eller e-post (mail) 

till varje medlem tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 

 

§ 17 MOTIONSTID 

 

Ärende, som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen 

anmälas till styrelsen senast en (1) månad före stämman. 

 

§ 18 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

 

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: 

1. val av ordförande, 

2. ordförandens val av protokollförare, 

3. fastställande av röstländ, 

4. val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, 

5. fråga om stämman utlysts i behörig ordning, 

6. styrelsens årsredovisning, 

7. revisorernas berättelse, 

8. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, 

9. beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

 balansräkningen, 

10. fråga om ansvarsfrihet åt styrelselens ledamöter och suppleanter, 

11. bestämmande av ersättning till styrelse och revisorer, 

12. fastställande av antal samt val av styrelseledamöter och suppleanter, 

13. val av revisor och revisorssuppleant, 

14. ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman, 

15. övriga ärenden. 

 

§ 19 MEDDELANDEN 

 

Andra meddelanden till medlemmarna än kallelse till föreningsstämma skall lämnas per 

brev med posten eller anslås på anslagstavla i föreningens lokaler. 

 

§ 20 ÖVERSKOTTSFÖRDELNING 

 

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, efter i lag föreskriven avsättning till 

reservfonden, föras i ny räkning och/eller delas ut till medlemmarna som återbäring på 

gjorda köp. 

 

§ 21 STADGEÄNDRING 

 

Beträffande ändring av dessa stadgar gäller vad som föreskrivs i 7 kap. § 14 och § 15 i 

lagen om ekonomiska föreningar. 



 

 

 

§ 22 BEHÅLLNA TILLGÅNGAR VID UPPLÖSNING 

 

Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar i första hand användas för att 

återbetala medlemsinsatser och frivilliga insatser enligt § 5. Vad som därefter återstår skall 

fördelas lika bland medlemmarna.  

 

§ 23 ÖVRIGT 

 

Beträffande föreningens förhållanden i övrigt gäller vad som föreskrivs i lagen om 

ekonomiska föreningar. 

 

 

Att dessa stadgar antagits vid föreningens konstituerande möte 2012-02-05 intygas: 

 

 

 

 

 

______________________________ __________________________ 


