
STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING 
 
Nuvarande Föreslagna  nya stadgar 

§ 1 Namn 

Föreningens namn är Arholma 
ekonomiska förening 
 

 of 

§ 2 Föreningens ändamål 
Föreningen har till ändamål att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen 
genom att på Arholma driva handsbod 
samt äga och förvalta affärsfastigheten 
 

of 

§ 3 Lokalisering 
Föreningen har sitt säte på Arholma i 
Norrtelje kommun 
 

… i Norrtälje kommun. 

§ 4 Insatser 
Medlem skall delta i föreningen med en 
insats. Medlem som så önskar kan delta 
med ytterligare insatser. 
Insatser lyder på 2 000 kr. 
Insats erlägges inom en månad efter 
anmodan. 
Medlem deltar i beslut för 
föreningsstämma med en röst oavsett 
antalet insatser. 
 

… delta med ytterligare insatser. 
 
 
Insatsen uppgår till 2 000kr. Medlemskap 
erhålls vid betalning. 
 
Medlem deltar i beslut… 

§ 5 Startbidrag 
Medlem som anmält sig vilja stöda 
föreningens ändamål med mer än en 
insats kan lämna startbidrag med belopp 
motsvarande en eller flera insatser. 
Genom startbidrag åtager sig medlem inga 
skyldigheter eller rättigheter mot 
föreningen 
 

 Utgår /inaktuell 

§ 6 Årsavgift  
Medlem skall till föreningen erlägga den 
årsavgift som föreningsstämman beslutar, 
dock högst 100 kr för år 
 

§ 6 Årsavgift 
Medlem skall till föreningen erlägga den 
årsavgift som föreningsstämman beslutar, 
dock högst 300 kr per år.  

 
§7 Medlems antagande 
Till medlem antas envar för föreningens 
syfte intresserad person eller organisation 
som inbetalat minst en insats och som 
förklarar sig villig att följa föreningens 
stadgar och beslut 
 

of 



§ 8 Utträde 
Anmälan om utträde skall ske skriftligen 
och vara försedd med medlemmens 
bevittnade namnunderskrift 
 

…vara försedd med medlemmens, eller den 
som äga företräda medlemmen, bevittnade 
underskrift. 

 
§ 9 Uppsägningsförbud 
Uppsägning till utträde får ej ske förrän 
två år efter inträdet 
 

of 

§ 10 Uteslutning 
Medlem, som ej iakttagit sina förpliktelser 
mot föreningen eller som skadar 
föreningen eller motarbetar dess ändamål 
eller intressen får av föreningsstämman 
uteslutas ur föreningen. 
 

of 

§ 11 Avgång 
När medlem anmält utträde sker avgång 
ut föreningen vid den utgång av 
räkenskapsår, som infaller sedan sex 
månader gått från uppsägningen eller 
annan omständighet som föranlett 
avgången. 
 

När medlem anmält utträde sker avgång ur 
föreningen vid utgången av det 
räkenskapsår som infaller näst efter en 
månad efter det att en medlem sagt upp sig 
till utträde, uteslutits, avgått av annan 
anledning, eller det har inträffat en annan 
omständighet som föranlett avgången. 

 
§ 12 Återbetalning av insatser 

1) Då medlem avgått, äger han, sex 
månader från avgången utfå 
inbetalda insatser, o den mån 
föreningens behållna tillgångar 
enligt den vid tiden för avgången 
uppgjorda balansräkningen därtill 
förslå utan anlitande av reservfond 
eller inkräktande på övriga 
medlemmars lika rätt och i samma 
ordning som övriga medlemmar, 
utfå vad på den avgångne belöper 
av beslutad vinstutdelning 

2)  Samma bestämmelser gäller då 
avgången berott på att medlem 
avlidit, 

 3)Beträffande utfående av insats vid 
upplösningen av föreningen, se § 27 

 
 

of 

§ 13 Avsättning till reservfond 
Avsättning till reservfond får inte upphöra 
förrän fonden med tillägg av inbetalat 
insatskapital motsvarar antingen 40 % av 
tillgångarnas värde enligt balansräkningen 

of 



eller föreningens skulder 
 
§ 14 Styrelse 
Styrelsen består av minst tre och högst 
fem ledamöter med lägst två högst fyra 
suppleanter. Valberedningen bör 
eftersträva en jämn spridning av 
styrelsemedlemmarna inom Arholma 
området. 
 

Styrelsen består av minst…högst fyra 
suppleanter. Valberedningen bör 
eftersträva en jämn könsfördelning inom 
styrelsen. 

 
§ 15 Styrelsens beslutsförhet 
Såsom styrelsens beslut gäller den 
meningen som biträdes av minst tre 
styrelseledamöter 
 

of 

§ 16 Revisorer 
Revisorerna skall vara två jämte två 
suppleanter 
 

§ 16 Revisorer 
Revisorer ska vara två.  

§ 17 Styrelseval 
Styrelseledamöter, revisorer och 
suppleanter väljes för tiden från ordinarie 
föreningsstämma ena året intill dess 
ordinarie föreningsstämma hållits och 
under andra räkenskapsåret efter valet. 
Dok att mandattiden beträffande 
styrelseledamöterna skall så bestämmas 
att årligen avgår halva antalet ledamöter 
och halva antalet suppleanter. 
 

of 

§ 18 Föreningens räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsåromfattar tiden 
från och med den 1 januari till och med 
den 31 december samma år (kalenderår) 
 

of 

§ 19 Kallelse till föreningsstämma 
Kallelse till föreningsstämma sker genom 
brev med posten. Kallelseåtgärd skall vara 
vidtagen senast tre veckor före ordinarie 
och senast en vecka före extra 
föreningsstämma 
 
Andra meddelanden bringas till 
medlemmarnas kännedom genom annons 
i Norrtelje Tidning eller genom anslag på 
anslagstavlor. Detta senare förfaringssätt 
får dock endast ske under månaderna juni, 
juli, augusti 
 

§ 19 Kallelse till föreningsstämma och  
andra meddelanden. 
Styrelsen kallar till föreningsstämma. 
Kallelse till föreningsstämman ska 
innehålla en uppgift om de ärenden som 
ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas 
tidigast fyra veckor före och senast två 
veckor före ordinarie stämma och senast en 
vecka före extra föreningsstämma. 
Kallelse till föreningsstämma och andra 
meddelanden sker genom brev med posten 
eller via e-post till samtliga medlemmar. 
 



§20 Vinstutdelning 
Uppkommen vinst skall efter 
föreningsstämmans beslut 

1) fonderas sedan i lag föreskriven 
avsättning skett till reservfond 

2)  utgå såsom ränta på inbetalda 
insatser, dock högst vad som 
motsvarar det av riksbanken 
fastställda diskontot, som gällde vid 
utgången av räkenskapsåret, med 
tillägg av tre procentenheter 

 

 
Vinstutdelning. 
 
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. 

§ 21 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas, förutom av 
styrelsen, gemensamt av två av styrelsen 
därtill utsedda styrelseledamöter 
 

of 

§ 22 Rätt för styrelsen att inteckna fast 
egendom 
Styrelsen äger med inteckning för gäld 
belasta föreningen tillgörig fast egendom 
 

of 

§ 23 Föreningsstämma 
1. Vid föreningsstämma skall den vara 

ordförande som stämman utser. 
Förslag till stämmoordförande må 
ha lagts av valberedningen. 

2. Vid föreningsstämma har varje 
medlem en röst oavsett antalet 
inbetalda insatser 

3. Medlem får vid föreningsstämma 
företrädas av  make, maka, sambo. 

4. Ombud får vid föreningsstämma 
företräda högst en medlem 

5. Såsom föreningens beslut gäller 
den mening, varom de 
röstberättigade med enkel 
majoritet förenat sig. Dock vid 
uttaxering eller upplösning, se § 24 
resp § 27 

6. Ordinarie föreningsstämma hålles 
senast den 15 maj efter avslutat 
räkenskapsår 

7. Omröstning sker öppet dock att val 
förrättas med slutna sedlar om 
någon röstberättigad så begär 

8. Extra föreningsstämma skall 
utlysas då styrelsen finner det 
erforderligt eller då revisorerna 
eller minst en tiondel av förenings 
medlemmar skriftligen påfordrar 

of 



detta i framställningen till styrelsen 
 
§ 24 Ärenden till ordinarie 
föreningsstämma 
Vid ordinarie föreningsstämma skall 
följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande för stämman 
2. Val av protokollförare och två 

justeringsmän 
3. Fråga om stämman utlysts i 

behörig ordning 
4. Fastställelse av röstlängd och 

godkännande av fullmakter 
5. Styrelsens redovisningshandlingar 

för det förflutna räkenskapsåret 
6. Revisorernas berättelse 
7. Fråga om fastställande av 

resultaträkning och balansräkning 
8. Fråga om beviljande av 

ansvarsfrihet åt 
styrelseledamöterna 

9. Beslut i anledning av föreningens 
vinst eller förlust enligt 
balansräkningen 

10. Bestämmande av ersättning till 
styrelseledamöter och revisorer 

11. Val av ordförande 
12. Val av övriga styrelseledamöter 

jämte suppleanter 
13. Val av revisorer jämte suppleanter 
14. Val av valberedning 
15. Beslut om årsavgiftens storlek 
16. Övriga i kallelsen upptagna 

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

 

Of, 
 förutom p 13 , stryk suppleanter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Val av revisorer. 

§ 25 Uttaxering 
På förslag av styrelsen och efter beslut av 
föreningsstämman kan med ¾ majoritet 
beslutas om uttaxering. Uttaxeringens 
storlek får inte överstiga 300 kr per insats 
och år. 
 

of 

§ 26 Motioner till föreningsstämma 
Medlem som önskar ärende upptaget till 
behandling av ordinarie föreningsstämma 
skall göra framställning till styrelsen 
senast den 1 april efter avslutat 

of 



räkenskapsår 
 
§ 27 Ändring av stadgarna 
För beslut om ändring av föreningens 
stadgar gäller vad som föreskrives i lagen 
om ekonomiska föreningar 
 

of 

§ 28 Likvidation och upplösning 
1. Föreningen skall träda i likvidation, 

då enligt den fastställda 
balansräkningen en tredjedel av de 
inbetalda insatserna gått förlorade 
eller eljest då föreningens styrelse 
efter hörande av revisorerna lägger 
förslag härom vid föreningsstämma 
och stämman med ¾ majoritet så 
beslutar. I kallelse till sådan 
föreningsstämma skall nödig 
ekonomisk redovisning bifogas. 

2. Vid föreningens upplösning skall 
föreningens behållna tillgångar 
fördelas mellan medlemmarna i 
förehållande till vars och ens insats 

 

of 

 
Paragrafnumrering justeras så ändringsförslaget behandlats av årsmötet. 


