Nya stadgar för Karbenningbygdens föräldrakooperativ, Ekonomisk förening
Antagna den 2018-01-07
§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Karbenningbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening.
§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
bedriva förskola och fritidshem.
Medlem deltar i verksamheten genom att placera sina barn i verksamheten och i övrigt följa
föreningens stadgar samt deltaga med den arbetsplikt som stämma/styrelse beslutat.
§ 3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Norbergs kommun, Västmanlands län.
§ 4 Medlemskap
Till medlem kan antas vårdnadshavare vars barn har erhållit placering vid föreningens
förskola/fritidshem. Medlem förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till
förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den
styrelsen utser.
§ 5 Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser, av föreningsstämman
fastställda medlemsavgifter, har arbetsplikt samt att även i övrigt följa föreningens stadgar
och beslut.
§ 6 Insats
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 250 kronor. Insatsen ska
inbetalas till föreningens konto efter erhållen faktura när medlemskap har beviljats. En insats
återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.
§ 7 Medlemsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av
föreningsstämman, dock högst 2000 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som, och inom
den tid som stämman beslutar.
§ 8 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller
motarbetar dess intressen och/eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En
utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att
anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades
till medlemmen. Medlem som åsamkar föreningen skada, ekonomisk eller materiell sådan, är
skyldig att ersätta föreningen för densamma.
§ 9 Avgång
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en
avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter två månader
efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller
det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.

§ 10 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter med lägst 3 och högst 7
styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman
med tvååriga mandatperioder och att de går omlott i styrelsevalen. Styrelsen konstituerar sig
själv, undantagen ordförande som väljs av föreningsstämman.
§ 11 Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens
förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie
föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
§ 12 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 september – 31 augusti.
§ 13 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast två månader före ordinarie
föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och
förvaltningsberättelse.
§ 14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid
ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av
protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justerare
4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller
förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. budget och verksamhetsplan för kommande år
10. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
11. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
12. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
13. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av ordförande
14. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
15. val av valberedning
16. propositioner
17. motioner
18. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.
§ 15 Motionsrätt
Motionsrätt på stämman tillkommer alla medlemmar som fullgjort sina åtaganden gentemot
föreningen i enlighet med vad som stadgas i lag och i föreningens stadgar. Motioner till
stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 september.

§ 16 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift
om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast två
veckor före ordinarie föreningsstämma. Kallelse till extra stämma ska ske tidigast sex och
senast två veckor före stämman. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker
genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till
föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.
§ 16 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till
reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller
delas ut till medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.
§ 17 Underskott
Underskott enligt fastställd balansräkning, ska balanseras i ny räkning, med uppdrag till
styrelsen att åtgärda problemet.
§ 18 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av stämman med minst 2/3 av antalet avgivna
röster. Vid tvångslikvidation kan beslut alltid fattas med enkel majoritet. Om föreningen
upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda
insatser. Beslut om likvidation ska genast anmälas till Bolagsverket.
§ 19 Jäv
En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om
1. talan mot medlemmen
2. medlemmens befrielse från skadeståndsansvar eller någon annan förpliktelse gentemot
föreningen, eller
3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 och som gäller någon annan, om medlemmen
i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens.
Bestämmelserna i första stycket om medlem tillämpas också på ombud för medlem.
Lag (2016:108). Generell inskränkning i föreningsstämmans beslutanderätt.
Föreningsstämman får inte fatta ett beslut som är ägnat att ge en otillbörlig fördel åt en
medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller någon annan medlem. Lag
(2016:108).
§ 20 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet, samt av minst två ledamöter i föreningen
och av den eller de som styrelsen utser.
§ 21 Ombud och fullmakt
Medlem får utöver sin rösträtt genom ombud. Make/-a, sambo eller annan medlem får vara
ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem. Ombudet ska förete en skriftlig,
dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.
Medlem har rätt att ha med sig högst ett biträde på föreningsstämman. Biträdet har
yttranderätt på stämman.

§ 22 Beslut vid stämma
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått flest angivna röster eller vid lika
röstetal den mening som ordföranden biträder. Personval sker alltid genom sluten omröstning.
Vid val anses den vald som fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om
inte annat beslutats av föreningsstämman innan val förrättas.
§ 23 Föreningsstämmoprotokoll
Stämmoordförande ansvarar för att det förs protokoll vid föreningsstämman. I protokollet ska
det antecknas vilka beslut som föreningsstämman har fattat. Om ett beslut har fattats genom
omröstning, ska det antecknas i protokollet hur omröstningen har utfallit. Har en röstlängd
upprättats, ska denna tas in i eller läggas som en bilaga till protokollet. Protokollet ska
undertecknas av ordföranden och minst en justeringsman som utses av föreningsstämman.
Senast tre veckor efter stämman ska protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för
medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar. Protokollet ska förvaras på ett betryggande
sätt.
§ 24 Stadgeändring
Stadgeändring sker om två tredjedelar av de närvarande på stämman röstar Ja.
§ 25 Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

