	
  

Stadgar för
Coompanion Sörmland, ekonomisk förening med
organisationsnummer:

§ 1 Firma
Föreningens firma är Coompanion Sörmland, ekonomisk förening.

§ 2 Säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Eskilstuna kommun, Sörmanlands län.

§ 3 Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och
deltagande i verksamheten genom att:
•

bedriva opinionsbildnings-, informations-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet
för utveckling av de kooperativa idéerna och nykooperativa företag för att
härigenom bidra till länets tillväxt,

•

delta i och vara en del av det regionala utvecklingsarbetet inriktat på företagande
och entreprenörskap,

•

initiera och stödja utveckling av nya kooperativa verksamheter,

•

fungera som den sociala ekonomins företagsutvecklare och vara koordinator för
den sociala ekonomin i gemensamma utvecklingsfrågor, nätverk och föreningar,

•

samverka med befintlig och ny kooperation för att främja de kooperativa idéernas
utbredning samt bidra med kompetensutveckling till medlemmar och
medarbetare som stöd för Coompanions kvalitetsarbete och varumärke,

•

aktivera sig i projektverksamhet i egen eller andras regi som främjar kooperativ
utveckling i vid mening,

•

tillhandahålla kompetensutvecklingsinsatser för medlemmar och medarbetare för
en god kvalitet i verksamheten och som stöd för Coompanions varumärke

•

vara aktiv i arbetet med lokal utveckling i stadsdelar och på landsbygd och därtill
hörande servicelösningar.
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Föreningen ska samarbeta med Regionförbund, kommuner, landsting, Länsstyrelse,
lokalt näringsliv, motsvarande föreningar och sammanslutningar i andra delar av
landet samt de organisationer, företag och organ som kan vara till nytta för
föreningen och dess verksamhet.

§ 4 Medlemskap
Till medlem i föreningen antas regionalt (i Sörmland) aktiva kooperativa
företag/organisationer, offentliga organ och andra organisationer som ställer sig
bakom kooperativ värdegrund/ grundsatser och som aktivt vill bidra till kooperativ
utveckling och som förväntas följa föreningens stadgar och i stadgeenlig ordning
fattade beslut och som aktivt vill bidra till fullföljandet av föreningens ändamål enligt
§ 3. Även Coompanions i närliggande län kan vara medlemmar.
Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen som underlag för
styrelsebeslut i medlemsfrågan.

§ 5 Insats
Varje medlem skall vid inträde i föreningen betala en insats om 1 000 kr.
Medlem äger vid utträde ur föreningen rätt att återfå inbetald insats.

§ 6 Avgifter
Föreningsstämman får besluta om uttag av medlemsavgift, denna får uppgå till högst
3% av aktuellt prisbasbelopp.
Medlemmar och andra intressenter kan lämna bidrag till verksamheten av varierande
storlek.
Styrelsen beslutar om serviceavgifter och villkor för föreningens tillhandahållande av
tjänster.

§ 7 Styrelse
Föreningens löpande förvaltning handhas av en styrelse. Således är styrelsen
ansvarig för ekonomi, verksamhets-/företagsutveckling och övergripande planering i
enlighet med stadgarnas ändamålsparagraf och demokratiskt fattade beslut.
Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av minst tre (3) och högst nio (9)
ledamöter udda till antal. Styrelseledamöter väljs för en tid av två (2) år. Ordförande
väljs på föreningsstämman för en tid på 1 år. Vice ordförande, sekreterare och övriga
funktioner som är av vikt för föreningens verksamhet utses på första styrelsemötet
efter föreningsstämman.
Föreningens verksamhetsledare adjungeras till styrelsen.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.
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Styrelsen sammanträder när så erfordras, dock minst fyra (4) gånger årligen eller
därutöver när minst en tredjedel av antalet styrelseledamöter framställer gemensam
begäran därom.
Styrelsen är beslutför då fler än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller, utom vid tvingande
ärenden enligt föreningslagen, den mening som ordförande bestämmer.

§ 8 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, och av den/de personer
som styrelsen utser därtill.

§ 9 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår följer kalenderåret.

§ 10 Årsredovisningen
Styrelsen ska senast den 31 mars lämna sin årsredovisning till revisorn.
Revisionsberättelse avlämnas senast den 30 april.

§ 11 Revisor
För att granska föreningens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens
förvaltning skall föreningsstämman utse en (1) ordinarie revisor och en suppleant för
denne, en av dessa skall vara auktoriserade.
Revisor väljs för tiden fram till nästakommande föreningsstämma

§ 12 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen, senast före utgången av maj månad.
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen anser det erforderligt och när det
för uppgivet ärendes behandling begärs av revisor eller en tiondel (1/10) av
föreningens röstberättigade medlemmar.
För att visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma skall
kunna anges i kallelsen till denna skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen
senast före februari månads utgång eller den senare tidpunkt som styrelsen kan
komma att bestämma.

§ 13 Kallelse och övriga meddelanden
Kallelse till föreningsstämma sker genom brev på posten eller via e-post.
Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall vara utsänd tidigast fyra (4) veckor och
senast två (2) veckor före föreningsstämma och senast en (1) vecka före extra
föreningsstämma.
Medlemmarna ska meddela föreningen ev. adressändring.
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Andra medelanden än kallelser till föreningsstämma skickas med brev eller E-post.

§ 14 Ärenden vid föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas
V 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om stämmans behöriga utlysande
5. Behandling av årsredovisning för det gångna räkenskapsåret
6. Behandling av revisionsberättelsen
7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
8. Fråga om dispositioner beträffande vinst eller förlust
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
11. Beslut i fråga om medlemsavgift
12. Fastställande om antal ledamöter
13. Val av ordförande
14. Val av ledamöter
15. val av revisor samt ersättare
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen hänskjutna frågor (motioner)
18. Avslut
1
12.

§ 15 Omröstning på föreningsstämma
Omröstning vid stämma sker öppet utom i personval om medlem begär sluten
omröstning.
Vid lika röstetal i fråga om personval sker avgörande genom lottning. Vid lika röstetal
i övrigt har ordförande utslagsröst. Härutöver gäller särskild majoritet i frågor som
framgår av Lag om ekonomiska föreningar.

§ 16 Förslagsrätt och rösträtt
Rätt att delta i stämmoöverläggningar och framställa förslag tillkommer medlemmar
som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.
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Röstberättigad medlem får företräda annan medlem som ombud genom fullmakt.
Medlem äger endast rätt att företräda en medlem. Fullmakten skall vara skriftlig och
dagtecknad och gäller endast för stämman.

§ 17 Valberedning
Stämman utser valberedning. Valberedningen skall bestå av minst två (2) ledamöter
varav en sammankallande.

§ 18 Stämmoprotokoll
Protokoll fört vid årsstämma skall senast inom tre veckor finnas i justerat skick hos
styrelsen för intresserade medlemmar att ta del av.

§ 19 Överskottsfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven
avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut fonderas för
särskilt behov allternativt föras i ny räkning.

§ 20 Uteslutning
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller beslut, uppenbarligen skadar
föreningen eller motarbetar dess intressen, får uteslutas av styrelsen om rättelse inte
sker efter skriftlig varning. Beslut om uteslutning som fattas av styrelsen kan
överklagas till föreningsstämma. Insats återbetalas ej till medlem som utesluts.

§ 21 Utträde
Begäran om utträde skall göras skriftligen till styrelsen. Avgång ur föreningen sker
vid det räkenskapsår som slutar näst efter 6 månader sedan medlem begärt sitt
utträde. Medlem som utträder ur föreningen återfår inbetald insats.

§ 22 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom att samtliga röstberättigade medlemmar
biträder förslaget till stadgeändring, eller genom beslut av två (2) på varandra
följande föreningsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie föreningsstämma. Vid
sistnämnda stämma krävs för giltig stadgeändring, att två tredjedelar av antalet
röstande medlemmar biträder förslaget till stadgeändring.
I övrigt hänvisas till Lagen om ekonomiska föreningar 7 kap §§ 14-15.

§ 23 Upplösning
Vid föreningens upplösning skall, där ej annat följer av lag om ekonomiska
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föreningar, föreningens behållna tillgångar anslås till föreningar eller organisationer
som stödjer kooperativ utveckling och verksamhet efter beslut av föreningsstämma.
Vid upplösning skall medlemmarna först återfå inbetalda insatser.
Upplösningen av föreningen beslutas endera med enhälligt beslut av samtliga
röstberättigade medlemmar på en föreningsstämma, eller på sätt som föreskrivs i
Lag om ekonomiska föreningar.

§ 24 Allmänt
Utöver denna föreningsstadga gäller lagen om ekonomiska föreningar.

