
 
STADGAR 
Kooperativa Vänner 
-ideell förening för kooperativ idé och historia 
 
Antagna föreningsstämman den 11 mars 2015 
 
§ 1 Namn och uppgift 
”Kooperativa vänner – ideell förening för kooperativ idé och historia” har till uppgift att 
ekonomiskt och på annat sätt stödja och främja kunskapsutveckling och 
intresset för kooperativ historia, idé och värderingar. Föreningens styrelse 
har att besluta om hur ändamålet skall uppfyllas. Detta kan företrädesvis ske genom 
utställningar, föreläsningar, dokumentation, utdelning av stipendier och liknande. 
 
§ 2 Medlemskap 
Medlemskap i föreningen kan erhållas av såväl enskilda personer som 
organisationer och företag. 
 
§ 3 Föreningens organ 
Föreningens organ utgöres av föreningsstämman, styrelsen och revisorerna samt 
föreningsstämmans valberedning. 
 
§ 4 Föreningsstämman 
Föreningsstämman består av samtliga enskilda medlemmar samt representanter 
för anslutna organisationer och företag. Varje organisation och företag har rätt 
till en representant.  
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före maj månads utgång.  
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande förekomma:  
 
1. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning  
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman  
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare  
4. Framläggande av föreningens årsredovisning  
5. Framläggande av revisionsberättelsen  
6. Fastställande av resultat- och balansräkning  
7. Disposition av vinst eller förlust enligt balansräkningen  
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
9. Beslut om antal ordinarie styrelseledamöter samt val av ordinarie 
styrelseledamöter enligt § 5  
10. Val av suppleanter i styrelsen enligt § 5  
11. Val av revisorer enligt § 6  
12. Val av valberedning enligt § 7  
13. Fastställande av medlemsavgifter för kommande år  
14. Förslag från styrelsen  
15. Motioner  
16. Övriga ärenden  
 
Vid föreningsstämman äger varje enskild medlem och varje representant för 
organisation eller företag en röst.  
Röstning sker öppet om stämman icke annorlunda beslutar.  



Kallelse till föreningsstämma skall ske med brev till varje medlem senast en 
månad före stämmans hållande. 
 
§ 5 Styrelsen 
Föreningens styrelse består av tre till sju ledamöter jämte en suppleant. 
Ordföranden och suppleanten väljs av föreningsstämman på ett år. 
Föreningsstämman väljer växelvis för två år i taget övriga ordinarie 
styrelseledamöter. Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassör. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då en ledamot så 
begär. Styrelsen är beslutsför då minst två ledamöter är närvarande.  
Suppleanten skall kallas till styrelsens sammanträden och inträder med rösträtt 
då någon ordinarie ledamot är frånvarande.  
Kallelse till styrelsesammanträde skall ske minst två veckor före sammanträde. 
Vid behov kan styrelsen kallas på kortare tid under förutsättning att styrelsen 
godkänner detta. 
 
§ 6 Revisorerna 
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljer 
föreningsstämman två ordinarie revisorer jämte en suppleant. Revisorerna väljs 
på ett år.  
Revisorerna skall årligen avge berättelse över revisionen.  
Revisionsberättelsen skall föreligga senast den 1 april. 
 
§ 7 Föreningsstämmans valberedning 
För att förbereda de val föreningsstämman har att förrätta väljer stämman 
årligen en valberedning bestående av två ledamöter.  
Föreningsstämman utser en av ledamöterna till sammankallande. 
 
§ 8 Räkenskaper och årsredovisning 
Föreningens räkenskaper avslutas den 31 december varje år. Räkenskaperna 
skall vara revisorerna tillhanda senast den 15 februari. Styrelsen skall senast den 
1 mars avlämna sin årsredovisning till revisorerna. 
 
§ 9 Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar erfordras att beslut på föreningsstämman biträtts 
av minst två tredjedelar av de närvarande. 
 
§ 10 Föreningens upplösning 
För beslut om föreningens upplösning erfordras att minst två tredjedelar av de 
närvarande på föreningsstämman biträtt beslutet. I händelse av föreningens 
upplösning skall dess tillgångar tillföras sådant ändamål som främjar 
verksamheter och ändamål som beskrivs i § 1 under rubriken ”Namn och 
uppgift”. 
 


