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ÄNDAMÅL OCH FIRMA
§ 1

Föreningen som utgör en sammanslutning av motorfordonsägare och ener-
giförbrukare i Värmland har till uppgift att främja sina medlemmars ekono-
miska intressen genom att 
 a) anskaffa, distribuera och tillhandahålla varor och tjänster som efterfrå-

gas av dessa katego rier av konsumenter
 b) bygga ut verksamheten i föreningsområdet i överensstämmelse med 

medlemmarnas behov
 c) engagera sig för utveckling inom områdena bilism, trafi ksäkerhet, 

 energi och turism.
Föreningen skall genom att skapa ett gemensamt kapital trygga förverkligan-
det av sitt ända mål.

§ 2
Föreningens fi rma är OK Värmland ekonomisk förening.

§ 3
Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstad.

MEDLEMSKAP
§4

Föreningens medlemsantal är uppåt obegränsat. Medlemskap kan förvärvas 
av var och en inom föreningens verksamhetsområde bosatt person som är 
villig att främja föreningens ändamål. Företag och organisationer med säte 
inom föreningens verksamhetsområde, kan beviljas medlemskap.

§ 5
Styrelsen, eller den styrelsen utser, prövar och avgör ansökan om medlem-
skap i föreningen.

§6
Medlem som vill utträda ur föreningen skall muntligen eller skriftligen 
 anmäla detta till föreningskontoret. Utträde ur föreningen kan endast ske 
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vid tidpunkten för räkenskapsårets slut och anmälan om utträde skall ske 
en  månad dessförinnan. Medlem som utträtt eller hans rättsinnehavare äger 
i enlighet med 4 kap 1 § i lagen om ekonomisk förening sex månader efter 
utträdet utfå inbetalt in satsbelopp i den mån föreningens behållna tillgångar 
enligt den vid tiden för utträdet upp gjorda balansräkningen därtill förslår 
utan att inskränka på medlemmarnas lika rätt och utan anlitande av fonde-
rade medel. Styrelsen bör inte under ett räkenskapsår betala ut mer än 5 
procent av föreningens insatskapital.

MEDLEMS ALLMÄNNA SKYLDIGHETER
§ 7

Medlem är skyldig att följa gällande lag om ekonomisk förening, föreningens 
stadgar samt på föreningens sammanträden lagenligt fattade beslut och att 
efter bästa förmåga främja före ningens utveckling och ändamål samt verka 
för samhörighet och god sämja inom medlems kretsen. Medlem som bevis-
ligen motarbetar föreningens ändamål eller missbrukar sitt med lemskap kan 
uteslutas efter beslut av styrelsen.
Medlem som under en sammanhängande period av tio år inte gett sig till 
känna kan uteslutas av styrelsen. Medlemmens tillgodohavande på insats- 
och sparkonto skall i sådant fall överföras till reservfonden.

§ 8
Medlem erhåller årligen uppgift om tillgodohavande på insats- och sparkonto, 
återbäringsbe rättigad köpesumma för året samt på denne tillkommande del i 
föreningens överskott.

INSATSER OCH SPARKONTO
§ 9

9:1 Insatskonto
Föreningens insatser lyder på 300 kronor styck. Varje medlem skall äga en 
insats. Insatsen kan in betalas kontant eller genom överföring enligt nedan.

9:2 Insats- och sparkonto
Medlemmen förfogar över sin gottskrivna ränta och återbäring enligt 
 följande:
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För medlem som inte tillfullo inbetalt sin insats sker utbetalning av ränta och 
återbäring ge nom överföring till dennes insatskonto intill dess halva insatsen 
inbetalats. Därefter överföres hälften av ränta och återbäring till insatskontot 
och hälften till sparkontot intill dess insatsen till fullo betalats. För medlem 
som innehar fullbetald insats överförs ränta och återbäring till dennes spar-
konto.

9:3
Styrelsen kan besluta att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlags-
insatser. Sådana insatser får tillskjutas även av andra än medlemmar. För 
förlagsinsatser gäller i övrigt vad som föreskrivs i lagen om ekonomisk före-
ning och vad styrelsen beslutar.

ÖVERSKOTTETS FÖRDELNING
§ 10

Överskottet fördelas efter följande grunder:
10:1 Till reservfond avsätts minst vad som krävs i lag om ekonomisk före-
ning.
10:2 Förlagsinsatserna medför därefter företrädesrätt till årlig utdelning 

innan avsättning till ränta på medlemsinsatskapitalet eller återbäring 
sker. Utdelning på förlagsinsatsernas kapitalbelopp får uppgå till högst 
ett belopp motsvarande Statslåneräntan med tillägg av upp till 4 pro-
centenheter.
Förlagsinsatserna medför vidare rätt att, om under ett eller fl era år så-
dan utdelning som angivits i förlagsandelsbevisen inte kunnat lämnas 
av följande års utdelningsbara över skott erhålla vad som brustit innan 
avsättning till ränta på medlemsinsatskapitalet el ler återbäring sker.
Fritt eget kapital i föreningen skall så långt det räcker med beaktande 
av föregående båda stycken tagas i anspråk för utdelning på förlagsin-
satser i den utsträckning som an givits i förlagsandelsbevisen.

10:3 Det inbetalda insatskapitalet förräntas efter högst den procentsats som 
medges i lag om ekonomisk förening.

10:4 Återstående överskott kan återbäras till medlemmarna i förhållande till 
var och ens köp från föreningen under räkenskapsåret.
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10:5 Rätten till återbäring kan endast styrkas via kortrelaterade inköp, så-
vida inte uppgift om inköpssumman är tillgänglig för styrelsen på an-
nat sätt. 

10:6 Föreningens styrelse kan undanta inköp av vissa varor och tjänster, 
 eller vissa inköps former från rätt till återbäring.

FÖRSÄLJNING TILL UTOMSTÅENDE
§ 11

Föreningen får sälja till andra än medlemmar. Sker försäljning till utom-
stående och inlämnas dessa verifi kationer på gjorda inköp i för medlemmar 
gällande ordning tillsammans med en ansökan om medlemskap, skall för 
dem reserveras samma procentuella återbäring som för medlemmarna.
Beviljas utomstående köpare medlemskap i föreningen skall reserverade 
medel fördelas på samma sätt som anges i § 9.

FÖRENINGENS ORGAN
§ 12

Föreningens organ är:
1. Distriktstämma
2. Distriktsråd
3. Föreningsstämma
4. Förvaltningsråd
5. Styrelse
6. Revisorer

Ingen kan samtidigt vara ledamot i mer än ett av de organ som anges i punk-
terna 3, 5 och 6.
Person som är anställd i föreningen kan inte vara ledamot i punkterna 3, 4, 5 
eller 6 angivna organ med undantag av vad som anges i §§ 14 och 20.
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DISTRIKT OCH DISTRIKTSSTÄMMOR
§ 13

På förslag av styrelsen efter förvaltningsrådets hörande fastställer förenings-
stämman för ett år i sänder valordningen för ledamöterna till föreningsstäm-
man och förvaltningsrådet. I denna valordning varom stadgas i § 15 indelas 
föreningens verksamhetsområde i lämpligt antal distrikt.
Medlemmarna inom varje distrikt sammanträder årligen före ordinarie fören-
ingsstämma och senast under fjärde månaden efter räkenskapsavslutningen 
på kallelse av styrelsen i samråd med distriktsrådet till ordinarie distrikts-
stämma. Extra distriktsstämma kan sammankallas av distriktsrådet, förvalt-
ningsrådet, styrelsen eller revisorerna. Kallelse till distriktsstämma skall ske 
senast tio dagar före stämman genom anslag vid försäljningsställena inom 
distriktet samt, om så erfordras, genom annonser, affi scher eller på annat 
lämpligt sätt. På samma sätt delges medlemmarna även andra meddelanden.
Vid ordinarie distriktsstämma skall följande ärenden förekomma:
 

1. Val av ordförande, sekreterare och två justerare.
2. Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning.
3.  Distriktsrådets rapport.
4. Förberedande behandling av förvaltningsrådet, styrelsens och revi-

sorernas berättelse för det föregående verksamhetsåret.
5. Förberedande behandling av ärenden som förvaltningsrådet eller 

 styrelsen ämnar förelägga förenings stäm man.
6. Av förvaltningsrådet, styrelsen eller föreningsstämman hänskjutna 

frågor.
7. Val av fyra ledamöter till distriktsrådet för 2 år växelvis. Stationschefen 

utgör femte ledamot. 
8. Val av en sammankallande till distriktsrådets första sammanträde efter 

distriktsstämman   
9. Val av en representant till föreningsstämman för 1 år. Väljs ur distrikts-

rådet.
10. Val av en suppleant till föreningsstämman för 1 år. 
11. Val av två ledamöter till valberedningen för 1år. Stationschefen utgör 

tredje ledamot.
12. Val av sammankallande i valberedningen.
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Rätt att delta i distriktsstämmans överläggningar tillkommer varje medlem 
tillhörande distriktet.
Varje medlem äger en röst.
Är en av äkta makar medlem i föreningen må denne låta den andre maken, 
oavsett om denne är medlem eller inte, utöva rösträtt på distriktsstämman.
Ifråga om medlem som är juridisk person skall rösträtt utövas av legal före-
trädare inom distriktet där medlemmen har sitt säte, såvida inte annat medges 
av styrelsen.
Ledamöter av förvaltningsrådet och styrelsen samt av dessa organ utsedda 
personer äger närvara och delta i överläggningarna även om de inte tillhör 
distriktet, men äger då inte rösträtt.
Justerat protokoll över distriktsstämman skall senast tio dagar efter stämman 
överlämnas till styrelsen.

DISTRIKTSRÅDEN
§ 14

Vid ordinarie distriktsstämma väljs distriktsråd bestående av fyra ledamö-
ter. Dessutom ingår stationschefen för bilvårdsanläggning eller annan resul-
tatenhet.
Distriktsrådet utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare.
Distriktsrådet har till uppgift:
att  företräda medlemmarna och framföra önskemål och synpunkter på verk-

samheten vid distriktets sälj- och serviceenheter till förenings ledningen, 
styrelsen eller förvaltningsrå det.

att  följa skötseln av föreningens affärsverksamhet.

Konstituerande sammanträde skall hållas omedelbart efter val. Distriktsrådet 
sammanträder minst två gånger per år eller när så erfordras.
Distriktsrådets arbetsuppgifter regleras i en arbetsordning som fastställs av 
styrelsen.
Distriktsråden utser inom sig på ett år en ledamot till förvaltningsrådet som 
tillsammans med den av distriktsstämman valde ledamoten skall föra distrik-
tets talan på föreningsstämman.
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FÖRENINGSSTÄMMAN
§ 15

15:1
Vid ordinarie distriktsstämma utses av distriktet för ett år en ledamot till 
föreningsstämman, vilken också ingår i distriktsrådet. Distriktsrådet utser 
inom sig, en av de övriga tre i rådet, att utgöra den andre av distriktets två 
ledamöter till föreningsstämman. Varje distiktsstämma utser en suppleant till 
föreningsstämman. Suppleanter kan utses bland medlemmar som visat aktivt 
intresse för föreningen. 
Antalet ledamöter i föreningsstämman som skall utses av varje distrikt fast-
ställs i valordning av styrelsen.
Ledamot av styrelsen eller i föreningen anställd personal är inte valbar till 
föreningsstämman.

15:2
Föreningsstämmans befogenheter skall helt utövas av de på distriktsstäm-
morna och distriktrådens valda ledamöter. Varje ledamot äger vid stämman 
en röst. Ledamöter i styrelsen samt utanför föreningsstämman valda revisorer 
får närvara vid stämman och har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast femte månaden efter räken-
skapsavslutningen. 
Då skall följande ärenden förekomma:
  1. Val av ordförande, sekreterare och två justerare.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning.
  4. Styrelsens berättelse med revisorernas yttrande häröver.
  5. Revisorernas berättelse.
  6. Fastställande av föreningens resultaträkning och balansräkning.
  7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 

direk tören.
  8. Fråga om disposition av föreningens överskott eller täckande av even-

tuell förlust.
  9. Av styrelsen hänskjutna frågor.
 10. I stadgeenlig ordning inkomna motioner.
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 11. Bestämmande av arvoden åt styrelsen, revisorerna, distriktsråden och 
fullmäktige.

 12. Val av ledamöter i styrelsen för 2 år.
 13. Val av styrelsens ordförande för 1 år.
 14. Val av revisorer jämte suppleanter.
 15. Val av tre ledamöter i valberedning för tiden till och med  nästkommande 

ordinarie stämma. Av dessa skall en utses till sammankallande.
 16.  Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.

Om majoriteten eller en minoritet som består av minst en tiondel av samtliga 
röstberättigade ej kan enas om beslut i punkt 7-9 skall dessa beslut skjutas 
upp till en fortsatt stämma. Sådan stämma skall hållas tidigast en och senast 
två månader därefter. Något ytterligare uppskov är inte tillåtet.

15:3 Kallelse
Kallelse till föreningsstämman sker genom skriftligt meddelande till varje 
ledamot tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Extra för-
eningsstämma skall hållas då styrelsen eller revisorerna fi nner skäl till det. 
Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen 
 begärs av en revisor eller av minst en tjugondel av föreningens medlem-
mar eller en tiondel av ledamöterna i föreningsstämman. Kallelse skall ske 
 genom skriftligt meddelande utfärdat inom fjorton dagar från den dag då 
sådan begäran kom in till föreningen och senast sju dagar före stämman.

FÖRVALTNINGSRÅDET
§ 16

Förvaltningsrådet väljs ur distriktsrådet av distriktsrådet och består av en 
ledamot från varje distrikt vald på 1 år. Denne ledamot utgör en av distriktets 
två representanter i föreningsstämman. 
 

§ 17
Förvaltningsrådet har till uppgift: 
 att tjäna som förbindelseled mellan förenings medlemmar och ledning.
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§ 18
För fullgörande av sitt uppdrag äger förvaltningsrådet rätt att ta del av före-
ningens räkenskaper och handlingar. Förvaltningsrå det kan inom sig utse 
särskilda utskott för att därigenom öka insynen över olika områden av verk-
samheten.

§ 19
Förvaltningsrådet håller årligen minst två ordinarie sammanträden.

STYRELSEN
§ 20

Styrelsen, som består av tre till fem av föreningsstämman valda ledamöter, är 
föreningens verkställande organ. Därutöver skall föreningens verkställande 
direktör ingå i styrelsen. Arbetstagarle damöter ingår enligt lagen om styrel-
serepresentation för de privatanställda i styrelsen.
Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter i enlighet med gällande 
lag  samt föreningens i laga ordning tillkomna beslut. 
Styrelsen utses för tiden intill dess det i § 15 nämnda föreningsstämma eller 
extra inkallad sådan hållits.
Styrelseledamot kan, innan dennes mandattid utgått, skiljas från uppdraget 
om två tredjedelar av föreningsstämman är ense.
Styrelsen får inte utan att informera  förvaltningsrådet avgöra ärenden av 
principiell art eller större ekonomisk bety delse såsom
 att utvidga föreningens verksamhetsområde
 att företa fastare placering av penningmedel
 att uppta lån och belasta fastighet med gäld mot inteckning.
Styrelsen bär ansvaret för affärsskötseln, bokföringen och föreningens eko-
nomiska verksam het.
Följaktligen äger styrelsen utse VD och bestämma lönen för densamma. VD 
utser i samråd med styrelsen erforderlig ledande personal.
Styrelseledamot skall vara svensk medborgare.
Styrelsen utser inom sig, vice ordförande och sekreterare.
Samtliga styrelseledamöter kallas till sammanträde.
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Styrelsen är beslutför, då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsens åliggande bestämmes närmare i av föreningsstämman beslutad 
arbetsordning.

FIRMATECKNING
§ 21

Förutom verkställande direktörens rätt att teckna föreningens fi rma enligt 6 
kap 12 § lagen om ekonomisk förening, utser styrelsen inom eller utom sig 
fi rmatecknare.

REVISORERNA
§ 22

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens för valtning samt 
föreningens räkenskaper väljer den ordinarie föreningsstämman inom eller 
utom före ningen två revisorer och två suppleanter. Dessa väljes för tiden till 
och med ordina rie före ningsstämma, som hålles under andra räkenskapsåret 
efter valet. De ordinarie reviso rerna väljes på två år och avgår växelvis.
Därutöver skall stämman välja en auktoriserad revisor.
Revisorerna åligger:
 att verkställa laglig revision och däröver avge berättelse
 att  därvid tillse att styrelsens beslut inte strider mot allmän lag eller 
   föreningens stadgar och 
 att  föreningens tillgångar inte har upptagits över sitt värde, samt 
 att  till- och avstyrka ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 
   verkställande direktören. 
Revisorerna skall avge en av dem undertecknad revisionsberättelse, som 
skall avlämnas till styrelsen minst 14 dagar före första ordinarie distrikts-
stämma. Över av revisionerna gjorda an märkningar skall styrelsen till fören-
ingsstämman avge skriftlig förklaring till det sammanträde där revi sorerna 
anmärkningar skall föreligga.



14

RÄKENSKAPSAVSLUTNING OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
§ 23

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Räken-
skapsavslutningen skall ske i enlighet med gällande lag och med iakttagande 
av god revisionssed. Räkenska perna skall vara revisorerna tillhanda senast 
två månader efter räkenskapsavslutningen.
Styrelsen skall senast tre månader efter räkenskapsavslutningen till reviso-
rerna avlämna en av styrelseledamöterna underskriven förvaltningsberät-
telse över föreningens verksamhet under  föregående år. Denna skall uppta 
resultat och balansräkning.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 24
Rätten att delta i avgörandet av föreningens angelägenheter skall styrkas på 
sätt som föreningsstämman bestämmer.

§ 25
Föreningsstämman och distriktsstämman kunna besluta om valberedningar 
för att förbereda val, som skall förrättas av dessa organ.

§ 26
Medlem som önskar att visst ärende skall upptas i kallelse till ordinarie 
 distriktsstämma eller föreningsstämma, skall därom göra skriftlig anmälan 
till styrelsen senast under januari månad. Förslag till beslut (motioner) skall 
vara skriftligt motiverade.

§ 27
Vid föreningsstämman och distriktsstämman väljs genom öppen omröstning 
ordförande, sek reterare och justerare för respektive stämma. Övriga val skall, 
om någon medlem kräver detta, ske med slutna sedlar, annars öppet. Övriga 
frågor avgörs öppet.
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§ 28
För sina förbindelser ansvarar föreningen endast med sina tillgångar, inbe-
räknat till betalning förfallna insatser.

§ 29
Har medlem klagomål att framställa skall detta göras hos distriktsrådet eller 
hos föreningsled ningen, som är skyldig att undersöka saken och meddela 
klaganden sitt beslut.

§ 30
Ändring av dessa stadgar sker på så sätt som stadgas i lag om ekonomiska 
föreningar och/eller när styrelse eller föreningsstämma så påkallar.

§ 31
Förutom i de fall som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar skall för-
eningen träda i lik vidation då det inbetalda insatskapitalet till två tredjedelar 
gått förlorat och bristen inte blivit fylld inom tre månader efter den blivit 
anmäld på föreningsstämma.
Upplöses föreningen skall, sedan verksamheten lagligen avvecklats, insats-
kapitalet återbetalas till medlemmarna.
Uppstår överskott utöver insatskapitalet skall detta överskott fördelas enligt 
följande grunder:
Överskottet beräknas ha uppstått på värdet av föreningens försäljning un-
der de senaste tio åren. Varje medlem erhåller den del av överskottet som 
belöper på medlemmens inköp från föreningen under sagda tid. Den del av 
över skottet som belöper på inköp av kunder som inte är medlemmar fördelas 
likaledes mellan medlemmarna efter deras köp från föreningen.
Vid beräkning av medlems köp skall inköp av medlemmens dotterföretag 
eller till medlem men organisatoriskt anslutet företag medräknas.

§ 32
I övrigt gäller bestämmelserna i lag om ekonomisk förening.
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