
Allmänna villkor för medlemskap i OK-förening  

Medlemskap i OK 
Som medlem i OK får du ta del av 
medlemsförmåner och kan vara med och 
påverka verksamheten som du är med och 
äger.  
 
Som medlem i en OK-förening omfattas 
du av dessa medlemsvillkor.  

 
1. Sex OK-föreningar 
 
Det finns sex OK-föreningar vilka är 
fristående ekonomiska föreningar. Den 
största av föreningarna är OK ekonomisk 
förening, som också äger 50 procent av OK-
Q8 AB. Utöver OK ekonomisk förening finns 
också OK Köping, OK Norrbotten, OK 
Värmland, OK Västerbotten och OK 
Örnsköldsvik.  
 
Vilken förening du tillhör avgörs utifrån var 
du är folkbokförd. Om du är folkbokförd i 
Norrbottens län, Värmlands län, 
Västerbottens län, Örnsköldsviks kommun 
eller i Köpings kommun blir du medlem i din 
lokala OK-förening. Är du folkbokförd i 
övriga Sverige blir du medlem i OK 
ekonomisk förening. 
 

2. OK är till för medlemmarna 

OK-föreningarna har till uppgift att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen, 
bland annat genom att på förmånliga villkor 
tillhandahålla varor och tjänster som 
medlemmarna efterfrågar. OK verkar för att 
påverka utvecklingen på den svenska 
drivmedels- och energimarknaden och för 
att säkerställa att medlemmarna får tillgång 
till hållbara drivmedel och till 
konkurrenskraftiga priser. 
 
 

 

 

 

3. Möjlighet att påverka 
 
Som medlem i en ekonomisk förening blir  
du också ägare i en kooperativ verksamhet. 
Kooperativa företag är idéburna och bidrar 
till ekonomisk och social nytta både för sina 
medlemmar och för samhället.  
 
En av kooperationens grundstenar är att 
alla medlemmar ska ha samma möjlighet 
att påverka föreningens beslut och framtid. 
Som medlem i OK har du möjlighet att göra 
detta bland annat genom att delta vid en 
distrikts-, region- eller föreningsstämma. 
Där tar du del av föreningens resultat och 
får bland annat rösta fram förtroendevalda. 
Varje medlem har en röst och lika stort 
inflytande. Som medlem kan du också 
skicka in motioner, det vill säga förslag kring 
hur din förening ska utvecklas.  
 
Styrelsen i varje förening utses på 
föreningsstämman av medlemmarna. 
Detaljerad information om utformningen av 
medlemsinflytande och hur varje förening 
styrs finns i respektive OK-förenings 
stadgar. Dessa finns att tillgå på www.ok.se. 

 
4. Medlemsförmåner 

Som medlem har du många förmåner att ta 
del av i form av återbäring, rabatter, bonus, 
medlemspriser och erbjudanden hos såväl 
din OK-förening som OKQ8, OKQ8 Bank, 
OK-Förlaget och andra samarbetspartners.  

Aktuell information om förmåner och 
erbjudanden hittar du på 
www.ok.se/medlem samt  
www.okq8.se/medlem.  

 

 

http://www.ok.se/
http://www.ok.se/medlem
http://www.okq8.se/medlem/
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Återbäring – pengar tillbaka 

I en kooperativ verksamhet går överskottet 
tillbaka till medlemmarna. Som medlem i 
OK får du återbäring en gång per år utifrån 
de köp du gjort hos OKQ8 under en 
tolvmånadersperiod. Din återbäring 
bestäms dels av hur stort överskott som ska 
fördelas, dels av hur stora köp du gjort och 
din återbäring blir större ju mer du handlar.  

För att du ska få återbäring krävs att du 
registrerar ditt medlemskap i samband med 
dina köp samt att det finns ett överskott 
från den återbäringsgrundande 
verksamheten. Beslut om återbäring och 
vad som är återbäringsgrundande bestäms 
av föreningsstämman i respektive förening. 
Din återbäring betalas ut i maj/juni varje år.  

Sparkonto 

För alla medlemmar i OK öppnas 
automatiskt ett räntebärande sparkonto. 
Sparkontot används först och främst för att 
samla medlems återbäring. I flera OK-
föreningar kan du som medlem också göra 
egna insättningar och spara pengar till 
förmånlig ränta. Kontakta kundservice för 
att aktivera möjligheten till egna 
insättningar.  
 
Observera att din behållning på sparkontot 
inte omfattas av den statliga insättnings-
garantin. OK-föreningens inlåningsverk-
samhet är registrerad hos Finansinspek-
tionen enligt lag (2004:299) om inlånings-
verksamhet. Mer information om förening-
arnas verksamhet, fullständiga villkor för 
sparkonto samt aktuell räntesats hittar du 
på www.ok.se. 

5. Insats 

Genom att ansöka om medlemskap och bli 
medlem i en OK-förening förbinder du dig 
inte till något annat än att betala din 
medlemsinsats. Insatserna varierar mellan 
föreningarna och finns angivna i respektive 
OK-förenings stadgar.  

Till dess att hela insatsen finns på medlems 
insatskonto överförs intjänad återbäring 
och ränta till insatskontot, helt eller delvis 
enligt vad som framgår av respektive 
förenings stadgar, till dess att hela insatsen 
är betald. Därefter överförs ränta och 
återbäring till sparkontot. Du kan också 
välja att betala in insatsen i sin helhet när 
du går med i föreningen.  

 
6. Uppsägning av medlemskap 

Du kan när som helst välja att säga upp ditt 
medlemskap genom att kontakta din OK-
förening genom kundservice. Ett formulär 
för uppsägning av medlemskap finns även 
tillgängligt på www.okq8.se/kundservice.  

Tillgodohavanden och upplupen ränta på 
sparkontot betalas ut i samband med 
uppsägning och medlemskapets 
upphörande. Insatsen betalas ut sex 
månader efter nästkommande bokslut 
enligt lag (2018:627) om ekonomiska 
föreningar. Fram till dess att utbetalning 
sker genererar tillgodohavande på 
sparkontot och insatsen på insatskontot 
ränta.  

OK ekonomisk förening har bokslut den 
sista februari. För en medlem vars 
uppsägning blivit registrerad under 
perioden första till sista januari betalas 
insatsen ut i september samma kalenderår. 
För en medlem vars uppsägning blivit 
registrerad under perioden första februari 
till sista december betalas insatsen ut i 
september nästkommande kalenderår. 

OK Köping, OK Norrbotten, OK Värmland, 
OK Västerbotten samt OK Örnsköldsvik har 
bokslut den sista december. För en medlem 
som sagt upp medlemskapet i dessa 
föreningar betalas insatsen därmed ut i juli 
nästkommande kalenderår.  

Utbetalningar av insatser och eventuella 
andra tillgodohavanden sker via Swedbanks 
utbetalningssystem (SUS) vilket möjliggör 

http://www.ok.se/
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utbetalning direkt till ditt bankkonto. 
På www.swedbank.se/kontoregister kan du 
anmäla ditt konto till SUS kontoregister. 
Finns inget konto anmält till kontoregistret 
betalas pengarna på en utbetalningsavi som 
skickas till din folkbokföringsadress. 

 
7. Medlemsutskick 

Som medlem i OK får du inspiration och 
information om erbjudanden och 
kampanjer från OK och OKQ8. Detta kan ske 
via e-post, sms och via utskick med post. 
Om du inte vill få några utskick från oss, kan 
du när som helst tacka nej till utskick 
genom att kontakta kundservice eller följa 
angivna instruktioner i respektive utskick. 
OK-föreningarnas och OKQ8:s 
kommunikation med dig som medlem sker 
på svenska.  

 
8. Behandling av personuppgifter och 
köpinformation 

OK-föreningarna behandlar 
personuppgifter, så som till exempel ditt 
namn och din e-postadress, i enlighet med 
dataskyddsförordningen (GDPR).  Mer 
information kring hur OK-föreningarna 
behandlar dina personuppgifter hittar du på 
www.okq8.se/personuppgifter/medlem. 
 

9. OK:s hemsida 

På OK:s hemsida finns information om 
respektive förening och de rättigheter och 
förmåner som gäller för dig som medlem; 
www.ok.se. 
 

10. Kontakt 

Kontaktuppgifter till respektive OK-förening 
samt kundservice hittar du på 
www.ok.se/kontakt. 
 

 

11. Ändring av villkor 

Medlemsvillkoren kan ändras utan att i 
förväg inhämta medlemmens 
godkännande. Sådan ändring träder i kraft 
30 dagar efter det att ändrade villkor 
publicerats på www.ok.se, där aktuella 
villkor alltid finns att tillgå. Villkorsändringar 
som kräver justering av respektive OK-
förenings stadgar förutsätter beslut av 
föreningsstämma.   
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https://www.swedbank.se/privat/kort-och-betalningar/betalningar/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister/index.htm
http://www.okq8.se/personuppgifter
http://www.ok.se/
http://www.ok.se/kontakt

