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ÄNDAMÅL, FIRMA, SÄTE OCH VERKSAMHETSOMRÅDE
§1
Föreningen som utgör en sammanslutning av motorfordonsägare och energiförbrukare i Värmland har
till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att
a) anskaffa, distribuera och tillhandahålla varor och tjänster som efterfrågas av dessa kategorier av
konsumenter
b) bygga ut verksamheten i föreningsområdet i överensstämmelse med medlemmarnas behov
c) engagera sig för utveckling inom områdena bilism, traﬁksäkerhet, energi och turism.
Föreningen skall genom att skapa ett gemensamt kapital trygga förverkligandet av sitt ända mål.

§2
Föreningens ﬁrma är OK Värmland ekonomisk förening.

§3
Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstad kommun.
Föreningens verksamhetsområde är Värmland.

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. Även
företag, organisationer och andra juridiska personer med säte eller verksamhet inom föreningens
verksamhetsområde, kan beviljas medlemskap.

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

§6
Medlem är skyldig att följa gällande lag om ekonomisk förening, föreningens stadgar samt på
föreningens sammanträden lagenligt fattade beslut. Medlem skall också efter bästa förmåga främja
föreningens utveckling och ändamål samt verka för samhörighet och god sämja inom medlemskretsen.

UPPSÄGNING TILL UTTRÄDE, UTESLUTNING OCH AVGÅNG
§7
7:1 Uppsägning
Medlem som vill utträda ur föreningen skall anmäla detta till föreningen.
7:2 Uteslutning på grund av illojalitet
Medlem som bevisligen motarbetar föreningens ändamål eller missbrukar sitt medlemskap kan
uteslutas efter beslut av styrelsen.
7:3 Medlem som inte gett sig till känna
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.
7:4 Avgång
Avgång ur föreningen sker vid räkenskapsårets slut om anmälan om utträde kommer föreningen
tillhanda respektive beslut om uteslutning fattats senast en månad dessförinnan. Annars sker avgången
först vid nästkommande räkenskapsårs slut.

UTBETALNING AV INSATS
§8
Utom i de fall som avses i 7:3 har medlem som avgått eller dennes rättsinnehavare rätt att, i enlighet
med 4 kap 1 § i lagen om ekonomisk förening, sex månader efter avgångstillfället få ut inbetalt
insatsbelopp i den mån föreningens behållna tillgångar enligt den vid denna tid uppgjorda
balansräkningen därtill förslår utan att inskränka medlemmarnas lika rätt och utan anlitande av
fonderade medel.
Styrelsen bör inte under ett räkenskapsår betala ut mer än 5 procent av föreningens insatskapital. I den
mån utbetalningar skjutits upp ska dessa betalas med företräde framför andra utbetalningar av detta
slag snarast efter att balansräkningen fastställts för nästkommande räkenskapsår.

INSATSER OCH SPARKONTO
§9
9:1 Insatskonto
Medlemsinsatsen i föreningens lyder på 300 kronor styck. Varje medlem skall äga en
insats. Insatsen kan inbetalas kontant eller genom överföring enligt nedan.
9:2 Insats- och sparkonto
Medlemmen förfogar över utdelningen på medlemsinsatsen, insatsränta, och i förhållande till gjorda
köp, återbäring, enligt följande:
För medlem som inte tillfullo inbetalt sin medlemsinsats utbetalas insatsränta och
återbäring genom överföring till dennes insatskonto intill dess halva insatsen är betald. Därefter
överförs 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
sparkonto.
9:3 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 lagen
om ekonomisk förening och vad styrelsen beslutar.
9:4 Uppgift om tillgodohavanden mm
Medlem erhåller årligen uppgift om tillgodohavande på insats- och sparkonto, återbäringsberättigad
köpesumma för året samt på denne tillkommande del i föreningens överskott.

ÖVERSKOTTETS FÖRDELNING
§ 10
Överskottet fördelas helt eller delvis efter följande grunder:
10:1 Förlagsinsatserna medför därefter företrädesrätt till årlig utdelning innan utdelning på
medlemsinsatserna eller återbäring sker. Utdelning på förlagsinsatsernas kapitalbelopp får uppgå till
högst ett belopp motsvarande Statslåneräntan med tillägg av upp till 4 procentenheter.
Förlagsinsatserna medför vidare rätt att, om under ett eller ﬂera år sådan utdelning som angivits i
förlagsandelsbevisen inte kunnat lämnas, av följande års utdelningsbara överskott erhålla vad som
brustit innan utdelning på medlemsinsatskapitalet eller återbäring sker.
Utdelningsbart överskott i föreningen skall därefter, så långt det räcker, tas i anspråk för utdelning på
förlagsinsatserna i den utsträckning som angivits i förlagsandelsbevisen.
10:2 Efter avsättning och utdelning enligt ovan ska utdelning på det inbetalda insatskapitalet ske med
den högst den procentsats som föreslagits av styrelsen.
10:3 Återstående överskott kan utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till var och ens
köp från föreningen under räkenskapsåret i den omfattning styrelsen föreslagit.
10:4 Rätten till återbäring kan endast styrkas via kortrelaterade inköp, såvida inte uppgift om
inköpssumman är tillgänglig för styrelsen på annat sätt.
10:5 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
veriﬁkationer 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. Föreningsstämma (fullmäktigemöte)
2. Styrelse
3. Revisorer
Ingen kan samtidigt vara ledamot i mer än ett av de organ som anges i punkterna 2, 3 och 4.
Person som är anställd i föreningen kan inte vara ledamot i punkterna 2, 3 eller 4 angivna organ med
undantag av vad som anges i §§ 13 och 16.
FULLMÄKTIGE
§ 13
13.1 Fullmäktige
Medlemmarnas beslutanderätt vid föreningsstämmorna utövas av fullmäktige.
13.2 Distrikt
På förslag av styrelsen fastställer föreningsstämman indelningen av föreningens medlemmar i ett
antal distrikt. Indelningen skall göras med utgångspunkt från föreningens servicestationer och gälla
för tiden fram tills årsstämma hållits påföljande räkenskapsår.
Varje distrikt representeras av två fullmäktige, vilka tillika är distriktets ambassadörer enligt § 14.
13.3 Val av fullmäktige
Föreningens medlemmar ska senast under fjärde månaden efter räkenskapsårets slut, enligt styrelsens
anvisningar, genomföra valet av fullmäktige. Valet får göras elektroniskt, per post eller på annat sätt.
En medlem har endast rätt att rösta på två kandidater till fullmäktige.
Valet av fullmäktige ska föregås av en nominering. Alla medlemmar har rätt att nominera fullmäktige
i alla distrikt. Medlemmarna ska informeras om möjligheten att nominera i god tid.
Styrelsen bereder nomineringarna och föreslår medlemmarna vilka som skall väljas. Övriga
nominerade skall ställas mot styrelsens förslag.
Valet sker med så kallad relativ majoritet. De två som fått flest röstar blir valda. Vid lika röstetal
avgörs valet genom lottning.
13.4 Mandattid
Valet av fullmäktige gäller till dess nya val hållits räkenskapsåret efter valet.
Har en fullmäktig avgått eller uppdraget annars upphört utses ingen ersättare innan nytt val hållits
enligt föregående stycke.
13.5 Poströstning
Styrelsen får besluta att medlemmarna får poströsta om detta är ändamålsenligt.
I förekommande fall ska medlemmarna informeras om vilka personer som nominerats till uppdraget
som fullmäktige i respektive distrikt.
Formuläret för poströstning ska utformas så att den röstande kan markera vilka två kandidater denne
röstar på.
13.6 Information till medlemmarna
All information som ska lämnas till medlemmarna får skickas till dem per e-post under de
förutsättningar som anges i 1 kap. 16 § lagen om ekonomiska föreningar.

AMBASSADÖRER
§ 14
14.1 Ambassadör
De som valts till fullmäktige enligt § 13 är distriktets ambassadörer under mandattiden.
Ambassadörerna ska i samverkan med styrelsen representera distriktet.
Distriktsrepresentanternas, ambassadörernas, arbetsuppgifter regleras i en arbetsordning som
fastställs av styrelsen

FÖRENINGSSTÄMMA
§ 15
15.1 När föreningsstämma ska hållas
En ordinarie föreningsstämma, årsstämma, hålls årligen senast femte månaden efter räkenskapsårets
slut.
Extra föreningsstämma skall hållas då föreningsstämman beslutar om det eller då styrelsen anser att
det behövs. En extra stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en
revisor eller av minst en tjugondel av föreningens medlemmar eller en tiondel av fullmäktige.
15:2 Kallelse m.m.
Kallelse till föreningsstämman sker skriftligen per post eller E-post till varje fullmäktig tidigast sex
veckor och senast två veckor före stämman. Den senare fristen gäller alla föreningsstämmor och
oavsett vilka ärenden som ska behandlas på stämman.
All information som ska lämnas till fullmäktige får skickas till dem per e-post under de förutsättningar
som anges i 1 kap. 16 § lagen om ekonomiska föreningar.
15:3 Närvaro- och rösträtt
Varje fullmäktig, se § 13, har en röst vid föreningsstämma.
Ledamöter i föreningens styrelse och föreningens revisorer får närvara vid stämman och har yttrandeoch förslagsrätt men inte rösträtt.
15.4 Årsstämma
Följande ärenden skall förekomma:
1. Stämmans öppnande.
2. Upprättande av röstlängd.
3. Val av ordförande och dennes anmälan av sekreterare
4. Val av två justerare.
5. Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning.
6. Styrelsens årsredovisning.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av föreningens resultaträkning och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fråga om disposition av föreningens överskott eller täckande av eventuell förlust.
11. Av styrelsen hänskjutna frågor.
12. I stadgeenlig ordning inkomna motioner.
13. Bestämmande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och fullmäktige.
14. Val av ledamöter i styrelsen för 2 år.
15. Val av styrelsens ordförande för 1 år.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av tre ledamöter i valberedning för tiden till och med nästkommande årsstämma. Av dessa
skall en utses till sammankallande.
18. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.
19. Stämmans avslutande.
Om majoriteten eller en minoritet som består av minst en tiondel av samtliga röstberättigade inte kan
enas om beslut i punkt 8 - 10 skall dessa beslut skjutas upp till en fortsatt stämma. Sådan stämma skall
hållas tidigast fyra och senast åtta veckor därefter. Något ytterligare uppskov är inte tillåtet.
15.5 Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska hållas tillgänglig hos föreningen senast två veckor före
årsstämman
15.6 Nomineringar
Ledamöter till föreningens styrelse samt revisorer och suppleanter nomineras av medlemmarna och
väljs av föreningsstämman efter förslag av valberedningen.
Ledamöterna i valberedningen nomineras av medlemmarna och väljs av föreningsstämman.

STYRELSEN
§ 16
Styrelsen, som väljs av föreningsstämman, skall bestå av tre till fem ledamöter. Därutöver skall
föreningsstämman i förekommande fall välja föreningens verkställande direktör (VD) till ledamot i
styrelsen. Arbetstagarledamöter ingår enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda i
styrelsen. Av föreningsstämman vald ledamot behöver inte vara medlem i föreningen.
Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter i enlighet med gällande lag samt föreningens i laga
ordning tillkomna beslut.
Styrelsen utses för tiden intill dess årsstämma hållits andra räkenskapsåret efter valet. En av
ledamöterna utses till styrelsens ordförande för tiden intill dess årsstämma hållits räkenskapsåret efter
valet.
Styrelsen bär ansvaret för affärsskötseln, bokföringen och föreningens ekonomiska verksamhet.
Styrelsen får utse VD och bestämma lönen för densamma. VD utser i samråd med styrelsen erforderlig
ledande personal.
Styrelsen utser inom sig, vice ordförande och sekreterare.
Styrelsen skall sammankallas om en ledamot begär det.
Samtliga styrelseledamöter kallas till sammanträde.
Styrelsen är beslutför, då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

FIRMATECKNING
§ 17
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

REVISORERNA
§ 18
För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt föreningens räkenskaper
skall föreningsstämman välja två revisorer och två suppleanter. Dessa väljs för tiden till dess
årsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet. De ordinarie revisorerna väljes så att de
avgår växelvis.
Därutöver skall stämman välja en auktoriserad revisor för tiden till dess årsstämma hållits
räkenskapsåret efter valet.
De auktoriserade revisorerna åligger:
att verkställa lagstadgad 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.
De auktoriserade revisorerna skall avge en av dem undertecknad revisionsberättelse, som skall
avlämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie medlemsmöte (dock senast tre veckor före
årsstämman). Över av revisionerna gjorda anmärkningar skall styrelsen till årsstämman avge skriftlig
förklaring.

RÄKENSKAPSAVSLUTNING OCH ÅRSREDOVISNING
§ 19
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Räkenskapsavslutningen skall ske i
enlighet med gällande lag och med iakttagande av god redovisningssed.
Styrelsen skall senast tre månader efter räkenskapsavslutningen överlämna räkenskaperna och en av
styrelseledamöterna underskriven årsredovisning till revisorerna.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 20
Andra meddelanden, än kallelser till föreningsstämma respektive medlemsmöte, ska lämnas per post
eller E-post. Meddelanden kan också lämnas genom anslag i anslutning till föreningens
servicestationer eller på hemsida.

§ 21
Rätten att delta i avgörandet av föreningens angelägenheter skall styrkas på sätt som
föreningsstämman bestämmer.

§ 22
Föreningsstämman och medlemsmötet kan besluta att en valberedning skall utses för att förbereda de
val som skall förrättas av dessa organ.

§ 23
Medlem som önskar att visst ärende skall upptas i kallelse till ordinarie medlemsmöte eller årsstämma,
skall anmäla detta skriftligen till styrelsen senast under januari månad. Förslag till beslut (motioner)
skall vara motiverade.

§ 24
Vid föreningsstämma och medlemsmöte väljs ordförande och justerare genom öppen omröstning.
Övriga val skall, om fullmäktig respektive medlem begär detta, ske med slutna sedlar, annars öppet.
Övriga frågor avgörs öppet.

§ 25
För sina förbindelser ansvarar föreningen endast med sina tillgångar, inberäknat till betalning förfallna
insatser.

§ 26
Har medlem klagomål att framställa skall detta göras hos föreningsledningen, som är skyldig att
undersöka saken och meddela klaganden sitt beslut.

§ 27
Ändring av dessa stadgar sker på så sätt som stadgas i lag om ekonomiska föreningar.

§ 28
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 inköp av medlemmens dotterföretag eller till medlemmen
organisatoriskt anslutet företag medräknas.

§ 29
I övrigt gäller bestämmelserna i lag om ekonomisk förening.

Stadgarna, med de ändringar som har kursiv stil, har antagits av OK Värmlands föreningsstämma
2021 05 12.

