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Sammanfattning ändringar i OK ekonomisk förenings stadgar  
Förslag till föreningsstämman 2017-06-02 

 

§ Ändring  

4.1 Efter anmodan från bolagsverket skall medlemsinsatsen anges som   
högst istället för lägst. 

4.3 Vad gäller förlagsinsatser har jag tagit formuleringen från KF:s stadgar för att slippa 
ändra vid de tillfällen lagstiftningen ändras. 

8.2 2. Här har vi lagt till två rösträknare till valet av stämmans funktionärer. 

8.2 14. Vi har lagt till ”inklusive ordförande”. 

8.2 och 8.4 Extra föreningsstämma: Här är inget ändrat men formuleringen bör ses över då det 
egentligen bara krävs 12 personer för att kräva en extrastämma som det ser ut i 
stadgarna idag.  

8.6 Här är ändringen att vi lagt till att endast valberedningskommittén har nomineringsrätt 
till föreningsstämmans valberedning efter den 1 januari. 

8.10 Denna punkt är tillagd så att styrelsen kan bestämma var föreningsstämman skall 
hållas rent geografiskt. 

13 Ändrat texten om firmatecknare enligt KF:s stadgar. 

14.1 Ändrat till KF:s formulering att gällande lag kring stadgeändringar skall råda. 
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OK ekonomisk förenings stadgar 
 
OK ekonomisk förening utgår i sin verksamhet från de sju kooperativa grundprinciperna.1)  

• Frivilligt och öppet medlemskap 
• Demokratisk medlemskontroll 
• Medlemmarnas ekonomiska deltagande 
• Självständighet och oberoende 
• Utbildning och information 
• Samarbete mellan kooperativa föreningar 
• Samhällshänsyn 
 
OK ekonomisk förening är partipolitiskt och religiöst obunden.  
1) För mer information om den sju kooperativa principerna besök www.ica.coop 

 

§ 1 ÄNDAMÅL 
 

1.1 Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars 
ekonomiska intressen genom 
• att göra en ansvarsfull och effektiv fordons- och energianvändning möjlig; 
• att tillhandahålla varor och tjänster som efterfrågas av medlemmarna inom 
verksamhetsområden som stöttar ovanstående ändamål; 
• att själv eller i samverkan med andra ge god service och ekonomisk nytta till medlemmar och 
andra kunder; 
OK ekonomisk förening kan också bedriva annan liknande verksamhet. 

 

1.2 Föreningen skall genom att bygga upp ett eget kapital som stärker föreningens oberoende och 
framtida utveckling, trygga förverkligandet av sitt ändamål. OK ekonomisk förening skall bedriva 
verksamheten med god etik.  
 
 

§ 2 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE 
 

2.1 Föreningens firma är OK ekonomisk förening. 
 

2.2 Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. 
 

2.3 Föreningen kan bedriva hela eller delar av sin verksamhet i hel- eller delägda bolag. 
 

§ 3 MEDLEMSKAP 
 

3.1 INTRÄDE 
Medlemskap kan förvärvas av person som är bosatt inom EES-området 2) och som är villig att 
främja föreningens ändamål. Även företag och organisationer som vill främja föreningens 
ändamål kan bli medlemmar. 
2) Avser personer boende i EU, samt Norge, Island och Liechtenstein. 
Styrelsen bestämmer hur ansökan om medlemskap skall göras samt av vem ansökan skall 
prövas och avgöras. 
 
 

  

http://www.ica.coop/
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3.2 UTTRÄDE 
Medlem som vill utträda ur föreningen skall anmäla det skriftligt till styrelsen. Anmälan om 
utträde skall ha inkommit till styrelsen minst en månad före utträdet. Medlem som har utträtt 
eller dennes rättsinnehavare (t.ex. arvinge) har rätt att få tillbaka inbetalt insatsbelopp sex 
månader efter utträdet (räkenskapsavslutning) i den mån det kan ske utan att det påverkar 
andra medlemmars lika rätt och utan att föreningen behöver betala ur fonderade medel (4 kap 1 
§ lagen om ekonomiska föreningar). 
Om inte styrelsen i särskilda fall medger undantag, får under ett räkenskapsår inte utbetalas 
mer än fem procent av föreningens insatskapital. Utbetalning sker i den turordning 
medlemmarna begär det. 

 

§ 4 INSATSER OCH KONTON 
 

4.1 INSATS 
Medlemsinsats i föreningen, som är obligatorisk, fastställs av föreningsstämman och skall vara 
lägst högst 250 kronor. Insatsen inbetalas antingen som engångsbetalning eller genom 
överföring från återbäring och ränta på det sätt som beskrivs i 4.2 nedan.  

 

4.2 INSATS- OCH SPARKONTO 
Då medlemskap beviljats lägger föreningen upp ett insatskonto och ett sparkonto för 
medlemmen. De medel som finns på insatskontot är bundna så länge medlemskapet består. 
Om medlem inte har betalat hela insatsen dras pengarna årligen från erhållen återbäring och 
ränta till dess halva insatsen betalats. Därefter överförs hälften av ränta och återbäring till 
insatskontot och hälften till sparkontot intill dess hela insatsen betalts. 
När hela insatsen är betald sätts den årliga återbäringen och räntan in på medlemmens 
sparkonto. Medlen på sparkontot disponeras fritt av medlemmen. 

 

4.3 FÖRLAGSINSATSER 
Styrelsen kan besluta att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser. Sådana 
insatser får tillskjutas även av andra än medlemmar. För förlagsinsatser gäller i övrigt vad som 
föreskrivs i föreningslagen för var tid, gällande lagstiftning och vad styrelsen beslutar. 

 

§ 5 MEDLEMS ALLMÄNNA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 
 

5.1 MEDLEMS RÄTTIGHETER 
Föreningen skall fortlöpande informera medlemmarna om föreningens utveckling. Sådan 
information ges på föreningens hemsida. 
Medlem får årligen uppgift om ränta och tillgodohavande på sina insats- och sparkonton, 
återbäringsberättigad och eventuell bonusberättigad köpesumma för året samt hur återbäringen 
har beräknats på föreningens överskott. 
Medlem som önskar att visst ärende, som berör föreningen, skall tas upp på ordinarie 
föreningsstämma, skall skriva ner sitt förslag (motion) och skicka det till styrelsen senast under 
februari månad. Har medlem förslag till koncernen, som inte beaktats eller besvarats, kan detta 
lämnas till föreningens, styrelse, som är skyldig att undersöka saken och meddela medlemmen 
resultatet av sin undersökning. 
Alla motioner ska vara undertecknade med namn samt medlemsnummer alternativt 
personnummer. 

 

5.2 MEDLEMS SKYLDIGHETER 
Medlem är skyldig att följa gällande lag om ekonomiska föreningar, föreningens stadgar samt 
styrelsens och föreningsstämmans lagenligt fattade beslut. Medlem skall efter bästa förmåga 
främja föreningens utveckling och ändamål. Medlem som bevisligen motarbetar föreningens 
ändamål eller missbrukar sitt medlemskap kan uteslutas efter beslut av styrelsen. 



Bilaga 7  OK ekonomisk förenings föreningsstämma 20170602 
 

4 

Medlem som under en sammanhängande period av sju år inte gjort registrerade inköp eller på 
annat sätt gett sig till känna kan av styrelsen läggas till ett vilande register. Medlemmens 
tillgodohavanden på insats- och sparkonto överförs i sådant fall till reservfonden.  

 

§ 6 RESULTATETS FÖRDELNING  
 
Överskott fördelas efter följande grunder: 
 
6.1 Till reservfond avsätts minst vad som krävs i föreningslagen. Styrelsen kan därefter föreslå 
föreningsstämman besluta att överskottet – utöver vad som förts till reservfonden – skall redovisas 
som vinst och därefter beskattas och överföras till eget kapital.  
 
 
6.2 Förlagsinsatserna har alltid företrädesrätt till årlig utdelning i enlighet med de villkor som anges i 
förlagsandelsbevisen. Företrädesrätten gäller i förhållande till återbäring och ränta på 
medlemsinsatser. Om utdelning på förlagsinsatserna inte kunnat ske under ett eller flera år skall 
kompensation lämnas för den uteblivna utdelningen så snart det kan ske från kommande års 
disponibla medel. Kompensationen får om det är nödvändigt fördelas över flera år. 
 
 
6.3 Ränta på de inbetalda medlemsinsatserna betalas med den procentsats som föreningsstämman 
beslutar.  
 
 
6.4 Föreningens styrelse kan undanta inköp av vissa varor och tjänster, eller vissa inköpsformer från 
rätt till återbäring och/eller bonus. 
 
 
6.5 Återstående överskott, efter det att eventuell bonus utbetalats kan återbäras till medlemmarna i 
förhållande till var och ens köp från föreningen under räkenskapsåret. 
 
 
6.6 Återbäringsberättigade köp verifieras genom elektronisk registrering vid köptillfället. 
 

§ 7 FÖRENINGENS ORGAN 
 
 
7.1 1. Föreningsstämma  

2. Styrelse  
3. Regionstämma  

 

7.2 FÖRENINGENS ÖVRIGA ORGAN 
1. Föreningsstämmans valberedning 
2. Revisorer 
3. Regionråd 
4. Regionstämmans valberedning 

 

§ 8 FÖRENINGSSTÄMMA  
 

8.1 ÄGAROMBUD 
Ägarombuden utses bland medlemmarna. Antalet ägarombud skall vara 121. 
Antalet regioner, som inte får vara fler än 30, fastställs av föreningsstämman i valordning för 
ägarombud. Varje region skall garanteras minst ett ägarombud (grundmandat). Övriga mandat 
(tilläggsmandat) fördelas mellan regionerna i förhållande till dessas andel av föreningens totala 
medlemsantal. Ingen region skall kunna tilldelas mer än 9 tilläggsmandat. 
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Ledamot av styrelse, valberedning, revisor eller person som är anställd i föreningen eller av 
föreningen hel- eller delägt företag, är inte valbar till ägarombud. Föreningsstämman består av 
de av regionstämmorna valda ägarombuden, och är beslutsför när minst två tredjedelar av 
ägarombuden är närvarande. 

 

8.2 ÄRENDEN VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
Föreningsstämmans befogenhet skall helt utövas av de av regionstämmorna valda 
ägarombuden. Varje ägarombud har vid stämman en röst. 
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast femte månaden efter räkenskapsavslutningen. 
Då skall följande ärenden förekomma:  
1. Stämmans öppnande  
2. Val av ordförande, sekreterare, och två justerare tillika och två rösträknare.  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
4. Frågan om kallelse till stämman har skett i behörig ordning.  
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.  
6. Revisorernas berättelse.  
7. Fastställande av föreningens och koncernens resultaträkning och balansräkning.  
8. Fråga om disposition av föreningens överskott eller täckande av eventuell förlust.  
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
10. Av styrelsen hänskjutna ärenden. 
11. I stadgeenlig ordning inkomna motioner. 
12. Fastställande av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 
13. Fastställande av valordning för nästa ordinarie föreningsstämma. 
14. Fastställande av antal styrelseledamöter inklusive ordförande, efter förslag av 
valberedningen. 
15. Val av styrelsens ordförande efter förslag av valberedningen.  
16. Val av styrelseledamöter efter förslag av valberedningen.  
17. Val av revisorer jämte suppleanter. 
18. Val av ledamöter i valberedning för tiden till och med nästkommande stämma samt val av 
sammankallande. 
19. Övriga val som föreningsstämman ska förrätta. 
20. Stämmans avslutande  

Om majoriteten eller en minoritet som består av minst en tiondel av samtliga röstberättigade 
begär det skall beslut enligt punkterna 7-8 skjutas upp till en fortsatt stämma. Sådan stämma 
skall hållas minst en och högst två månader därefter. Något ytterligare uppskov är inte tillåtet. 

 

8.3 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 
Kallelse till föreningsstämman sker genom skriftligt meddelande till varje ägarombud tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. Meddelande översänds med brev eller e-post.  
Ledamot av styrelsen, föreningens revisorer och föreningsstämmans valberedning skall kallas 
till stämman och har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 

 

8.4 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 
Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall också 
hållas när det begärs av revisorerna, eller skriftligen av en tiondel av ägarombuden, för ett 
uppgivet ändamål. Kallelse skall utfärdas inom två veckor från den dag då sådan begäran 
kommer föreningen tillhanda. Kallelsen till extrastämma får göras tidigast fyra veckor och senast 
en vecka före stämman. I kallelsen till extrastämman skall även anges för vilket ändamål 
extrastämmans hålls. 

 

8.5 OMRÖSTNING PÅ FÖRENINGSSTÄMMA 
Vid föreningsstämma sker öppen omröstning. Beslut på stämma fattas med enkel majoritet om 
inget annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal genomförs en sluten omröstning. Om 
röstetalet blir lika efter sluten omröstning avgörs utfallet genom lottning.  
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8.6 PERSONVAL VID FÖRENINGSSTÄMMAN 
Varje medlem har rätt att nominera personer till styrelsen och till föreningsstämmans 
valberedning. Nomineringarna skall vara OK ekonomisk förening tillhanda senast den 1 januari. 
Efter detta datum och fram till föreningsstämman har endast föreningsstämmans valberedning 
nomineringsrätt till styrelsen och endast valberedningskommittén har nomineringsrätt till 
valberedningen. 

Förslag till styrelse och valberedning ska publiceras på hemsidan 2 månader före 
föreningsstämman. Förslag till personval skall distribueras till ägarombuden i samband med 
kallelsen till stämman. Personval skall, om något ägarombud kräver det, ske med sluten 
omröstning. Får två eller fler kandidater lika många röster avgörs valet genom lottning. 

 

8.7 ÖPPEN STÄMMA FÖR MEDLEMMAR 
Efter förslag från styrelsen får stämman bestämma att medlemmarna skall ges tillfälle att följa 
hela eller delar av stämman över Internet.  

 

8.8 FÖRENINGSSTÄMMANS VALBEREDNING 
Föreningsstämmans valberedning består av fem ledamöter varav en sammankallande.  

 

8.9 PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMAN 
Föreningsstämmans justerade protokoll offentliggörs på föreningens hemsida senast tre veckor 
efter stämman. 

 

8.10 STÄMMA 
OK ekonomisk förenings föreningsstämma hålls varje år på plats som beslutas av styrelsen. 

 

§ 9 STYRELSE  
 
 
9.1 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

Styrelsen består av fem till nio ledamöter, inklusive ordförande, valda av stämman. Därutöver 
ingår arbetstagarledamöter enligt lagen om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag 
och ekonomiska föreningar. Styrelseledamot kan, innan dennas mandattid gått ut, skiljas från 
uppdraget om en extra föreningsstämma beslutar det. 

 

9.2 STYRELSENS ANSVAR OCH BEFOGENHETER 
Styrelsen för OK ekonomisk förening har hand om föreningens angelägenheter i enlighet med 
gällande lag och dessa stadgar samt föreningens i laga ordning tillkomna beslut. Styrelsen 
företräder föreningen och verkställer föreningsstämmans 
beslut. Styrelsen är också koncernens styrelse. Styrelsen har ansvaret för föreningens och 
koncernens organisation och förvaltningen av föreningens och koncernens angelägenheter.  

Det åligger då styrelsen att särskilt se till 
1. att föreningens och koncernens organisation är sådan att bokföringen sker lagenligt, 
betryggande och på ett sätt som medger en säker överblick av föreningens ekonomiska 
transaktioner 
2. att medelsförvaltningen och föreningens och koncernens ekonomiska förhållanden i övrigt är 
underställd betryggande och ändamålsenlig kontroll. 
3. att föreningens och koncernens rättsliga och skattemässiga förpliktelser Iakttages. 
4. att föreningen följer bestämmelserna i föreningens stadgar 
5. att följa bolags, där föreningen har ett betydande ägande, utveckling och resultat. 
6. att styrelsen direkt eller indirekt är representerad på alla  
regionstämmor 
7. att inbjuda regionråden till informationsmöte minst en gång årligen. 
Styrelsen utser verkställande direktör och bestämmer anställningsvillkor. 
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Styrelsen utser föreningens styrelseledamöter i dotter- och intressebolag. 
Styrelsen skall årligen fastställa arbetsordning för styrelsen och för regionråden samt instruktion 
och delegationsordning för VD. 

 

9.3 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN 
Samtliga styrelseledamöter skall kallas till sammanträde och dessa skall ske minst fyra gånger 
per år. Styrelsen är beslutsför, när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter närvarande. 
Den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar gäller som styrelsens beslut eller, 
vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som 
röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. 
Protokoll skall föras över styrelsens beslut.  

 
§ 10 REVISOR 
 

För granskning av styrelsens och verkställande direktörernas förvaltning samt föreningens 
räkenskaper väljer den ordinarie föreningsstämman ett registrerat revisionsbolag. Därutöver 
skall stämman välja, inom eller utom föreningen, två förtroendevalda revisorer och två 
suppleanter. Dessa väljs för tiden till och med ordinarie föreningsstämma. 
Det åligger revisorerna: 
• att utföra revision i enlighet med god revisionssed i Sverige och lämna en berättelse om den 
och att till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 
• Revisorerna skall lämna en av dem undertecknad revisionsberättelse till styrelsen minst 14 
dagar före ordinarie föreningsstämma. 
• Styrelsen skall lämna skriftlig förklaring över anmärkningar som revisorerna har gjort. 
Förklaringen skall fogas till revisionsberättelsen. 

 

§ 11 REGIONEN 
 

11.1 REGIONINDELNING 
OK ekonomisk förenings medlemmar är indelade i geografiska regioner i Sverige av 
parlamentariska skäl.  
Varje regions medlemsantal avgör hur många ägarombud som skall välja från regionen till 
föreningsstämman. Medlemsantalet tas fram per den sista i den månad som efterföljer 
föreningsstämmans datum. Ägarombud företräder hela föreningen oavsett från vilken region 
denna är vald.  
På förslag av styrelsen fastställer föreningsstämman för ett år i sänder valordningen för 
ägarombud och regionråd. 

 

11.2 REGIONSTÄMMA 
I valordningen, som regleras närmare i § 8.1 i dessa stadgar, indelas föreningens geografiska 
verksamhetsområde i lämpligt antal regioner.  

Medlemmarna inom varje region kallas årligen av styrelsen efter samråd med regionrådet till 
ordinarie regionstämma. Extra regionstämma kan sammankallas av styrelsen eller revisorerna.  
Kallelse till regionstämma skall ske senast fyra veckor före stämman på föreningens hemsida.  
Vid ordinarie regionstämma skall följande ärenden förekomma:  
1. Öppnande av stämman  
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare tillika rösträknare.  
3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.  
4. Förberedande behandling av styrelsens och revisorernas berättelse för det föregående 
verksamhetsåret.  
5. Förberedande behandling av ärenden som styrelsen ämnar förelägga föreningsstämman.  
6. Frågor som föreningsstämman eller styrelsen hänskjutit till regionstämman.  
7. Val av regionens ägarombud jämte ersättare till föreningsstämman.  
8. Val av regionråd samt val av sammankallande i regionrådet.  
9. Val av tre ledamöter till valberedning, varav en sammankallande.  
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10. Avslutande av stämman 
Varje medlem har rätt att delta i regionstämmans överläggningar och beslut. Vid omröstning ska 
medlemmen kunna uppvisa medlemsbevis. 
Varje medlem har en röst. 
Medlem får låta ett ombud företräda sig på regionstämman. Ombudet behöver inte själv vara 
medlem i föreningen men skall ha en skriftlig fullmakt som är undertecknad av medlemmen. 
Inget ombud får företräda mer än en medlem utöver sig själv. Ledamöter av styrelsen samt 
personer som har utsetts av styrelsen får närvara och delta i överläggningarna även om de inte 
tillhör regionen, men har då inte rösträtt.  
Personval skall, om någon medlem kräver det, genomföras med slutna sedlar. Om styrelsen 
beslutar det får personval vid regionstämma genomföras med hjälp av distansröstning. Valet 
skall i så fall genomföras med sluten omröstning.  
Sista nomineringsdag till de val som skall förrättas vid regionstämman skall publiceras senast 
10 veckor innan regionstämman.  
Förslag på kandidater till de val som skall förrättas vid regionstämman skall sändas till 
regionens valberedning senast sex veckor före stämman. 
Förslag till kandidater ska publiceras senast två veckor före regionstämman. 
Styrelsen får bestämma hur distansomröstning skall gå till. De vid stämman valda rösträknarna 
skall även granska att sådan distansröstning genomförs på ett betryggande sätt.  
Andra beslut än personval fattas genom öppen omröstning. Regionstämma kan organiseras och 
genomföras tillsammans med annan region. 
Regionstämmans justerade protokoll offentliggörs på föreningens hemsida senast tre veckor 
efter stämman. 

 

11.3 REGIONRÅD 
Vid ordinarie regionstämma skall det väljas ett regionråd som består av regionens ägarombud 
och högst ytterligare två ledamöter. Det är endast medlemmar i OK ekonomisk förening som 
kan väljas. Ledamöterna utses för ett år.  
Regionrådet har till uppgift: 
• att i samråd med styrelsen organisera och genomföra regionstämmor 
• att handlägga de frågor som regionstämman eller föreningsstyrelsen beslutar. 
Regionrådet skall följa av styrelsen utfärdad arbetsordning.  

11.4 REGIONSTÄMMANS VALBEREDNING 
Regionstämmans valberedning består av tre ledamöter varav en sammankallande. 

 

§ 12 RÄKENSKAPSAVSLUTNING OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 mars-28 februari (vid skottår 29 februari). 
Räkenskapsavslutningen skall ske i enlighet med gällande lag och med iakttagande av god 
redovisningssed. Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda senast två månader efter 
räkenskapsavslutningen. 
Styrelsen skall senast tre månader efter räkenskapsavslutningen till revisorerna avlämna en av 
styrelseledamöterna underskriven förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet under 
näst föregående år. Denna skall uppta resultaträkning för det senaste verksamhetsåret samt 
balansräkning. 

 

§ 13 FIRMATECKNING  
 

Föreningens firma tecknas av styrelsen. 
Styrelsen utser inom sig firmatecknare att teckna firman, två i förening eller en i förening med 
verkställande direktören. Verkställande direktören äger rätt att teckna föreningens firma enligt 
lagen om ekonomiska föreningar, 6 kap. 12 paragrafen. OK ekonomisk förenings firma får 
tecknas av den eller de styrelsen utser. 
Därutöver kan styrelsen och verkställande direktören utge särskild fullmakt till annan ledande 
befattningshavare i föreningen att teckna firman i specifikt ärende.  
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§ 14 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 

14.1 STADGEÄNDRING 
Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt, om samtliga 
röstberättigade i föreningsstämman har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt om det har 
fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två 
tredjedelar av de röstande. Vid ändringar i OK ekonomisk förenings stadgar gäller vad som 
anges i, vid var tid, gällande lagstiftning för ekonomiska föreningar.  
Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas för registrering. Beslutet får inte 
verkställas förrän registreringen har skett. 

 

14.2 FÖRENINGENS ANSVAR 
För sina förbindelser svarar föreningen endast med sina tillgångar, inberäknat till betalning 
förfallna insatser. 

 

14.3 LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING 
Förutom i de fall som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar skall föreningen träda i 
likvidation 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, insatskapitalet återbetalas 
till medlemmarna. 
Uppstår överskott utöver insatskapitalet skall detta överskott fördelas enligt följande grunder:  
Överskottet beräknas ha uppstått på värdet av föreningens försäljning under de senaste tio 
åren. Varje medlem erhåller den del av överskottet som belöper på medlemmens inköp från 
föreningen under sagda tid. Den del av överskottet 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 återbäringsberättigade och elektroniskt registrerade köp 
från helägt eller delägt företag ligga som grund. Styrelsen beslutar vilka köp som är undantagna 
vid beräkning av återbäring. 

 

14.4 ÖVRIGT 
I övrigt gäller bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar. Dessa stadgar är antagna vid 
föreningsstämman i ett första beslut 20150530 och i ett andra beslut 20151012. Stadgarna har 
registrerats vid Bolagsverket.  

 

OK ekonomisk förening 

 

 

 


