Stadgar för Östersunds bilpool ek. för.
§1 FÖRENINGENS FIRMA
Föreningens firma är Östersunds bilpool ek för
§2 FÖRENINGENS SÄTE
Föreningens styrelse har sitt säte i Östersunds kommun.
§3 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anskaffa, förvalta och till
medlemmarna hyra ut bilar och andra fordon samt därmed förenlig verksamhet. Föreningen skall dessutom verka
för att bilanvändningen sker med hänsyn till behovet av en ekologiskt hållbar utveckling i samhället.
Fysisk medlem som fullgjort sin stadgeenliga insatsskyldighet har rätt att hyra föreningens bilar på de villkor
som fastställs inom föreningen. Denna rätt kallas nyttjanderätt. Genom att tillskjuta ytterligare insats i enlighet
med §4 kan medlem beviljas nyttjanderätt även för annan i dennes hushåll. En person med nyttjanderätt som inte
är medlem kallas för nyttjare.
Villkoren för juridisk persons nyttjanderätt samt avgifter för fordonens nyttjande - såväl bokningsavgift, tidavgift
samt milavgift - avtalas i sin helhet mellan föreningen och medlemmen, i varje enskilt fall. Juridisk persons
insatser och årsavgifter regleras enligt §§ 4 och 5.
§4 MEDLEMSINSATS
Insatsen i föreningen är 3000 kronor för fysiska personer och 6000 kronor för juridiska personer. Varje medlem
skall delta med en insats.
Fysisk medlem som vill ha fler nyttjanderätter enligt §3 andra stycket skall delta med en insats om 1000 kronor
för varje extra nyttjanderätt.
Den obligatoriska insatsen enligt första stycket betalas normalt kontant inom en månad från inträdet. Extra
insatser enligt andra stycket betalas kontant efter anfordran.
§5 ÅRSAVGIFT
Föreningsstämman kan besluta att årsavgift skall tas ut. Den får vara högst 2 000 kr för privatpersoner och högst
4 000 kr för juridiska personer.
§6 MEDLEMSKAP
Till medlem antas fysiska och juridiska personer som accepterar föreningens stadgar samt kan förväntas följa
föreningens beslut och bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan till medlemskap görs
skriftligen och beslutas av styrelsen.
§7 UTTRÄDE
Uppsägning ur föreningen skall ske skriftligt mellan den första juli och den sista november. Avgång ur
föreningen kan endast ske vid utgången av räkenskapsåret.
Medlemmen har rätt att återfå inbetalda insatser enligt lagen om ekonomisk förening.
§8 UTESLUTNING
Styrelsen kan avstänga en medlem eller nyttjare om denne använder sin nyttjanderätt i strid med gällande regler
eller till fara för föreningen eller annan. Medlem som medvetet bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller
dess egendom, motverkar föreningens intressen eller inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen och inte rättar
sig efter skriftlig varning kan av styrelsen uteslutas. Uteslutning skall konfirmeras av föreningsstämma.
§9 PANTSÄTTNING
Medlems inbetalda insatser utgör ständigt pant för föreningens fordran mot denne.
Föreningen har rätt att, om medlemmen inte betalar sin skuld, behålla motsvarande belopp av den inbetalda
insatsen då medlem avgår eller annars har rätt att få ut insats.

§10 RÖSTRÄTT
Rösträtt utövas personligen eller genom fullmakt. Varje medlem äger en röst och kan högst företräda en annan
medlem genom fullmakt. Medlem som ej erlagt beslutade avgifter, äger ej rätt att utöva sin rösträtt.
§11 ÖVERSKOTTSFÖRDELNING
Föreningens överskott skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden gjorts, enligt föreningsstämmans
beslut :
• fonderas för särskilt ändamål och/eller
• föras i ny räkning och/eller
• utdelas som återbäring i förhållande till nyttjandegrad räknat i körda mil.
§12 FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma hålles årligen senast den
sista mars.
Efter beslut av styrelse, revisor eller om minst 10 procent av medlemmarna så begär, skall extra stämma utlysas
för visst bestämt ändamål.
Rösträtt har alla som var medlem då kallelsen utfärdades.
Kallelse till föreningsstämma skall ske tidigast fyra veckor samt senast två veckor före den ordinarie stämman.
Kallelse till extrastämma skall ske senast en vecka före extrastämman. Kallelser till stämmor och andra
meddelanden skall ske skriftligen per elektronisk post, eller per brev om medlemmen så önskar.
Dagordning bifogas.
Vid den ordinarie stämman skall följande ärenden behandlas:
1 Val av ordförande, sekreterare och justeringsman till stämman
2 Fastställande av röstlängd
3 Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
4 Godkännande av dagordning
5 Styrelsens årsredovisning
6 Revisorernas berättelse
7 Fastställande av resultat- och balansräkning
8 Disposition av föreningens över- eller underskott
9 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen
10 Fråga om arvodering till styrelseledamöter och revisorer
11 Beslut om årsavgift nästkommande verksamhetsår
12 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor
13 Motioner till stämman
14 Val av ordförande till föreningen
15 Val av kassör
16 Val av styrelseledamöter och suppleanter
17 Val av revisorer och revisorsuppleanter
18 Val av valberedning
19 Övriga frågor
§13 STYRELSE
Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter. Stämman kan också
välja högst 4 suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs på en period om två år, utom vid föreningens första ordinarie stämma då
hälften av ledamöterna och suppleanterna utses för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.
Styrelsen är beslutsmässig vid närvaro av minst 2/3 av antalet ledamöter.
§14 REVISOR
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas minst en revisor samt minst en revisorsuppleant.
§15 VALBEREDNING
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas valberedning bestående av en sammankallande samt minst en
och max fyra övriga ledamöter. Valberedningens förslag till ordförande, övriga styrelseledamöter och
suppleanter samt revisorer och revisorsuppleanter skall ske skriftligen brevledes alternativt via e-post samt med

anslag på föreningens hemsida, senast 1 vecka
före föreningsstämma.
§16 FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser som firmatecknare, två i förening.
§17 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen skall lämna sin årsredovisning till revisorerna senast en månad före den ordinarie föreningsstämman.
Revisorerna ska återlämna redovisningshandlingarna till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman.
§18 MOTIONER
Motioner till ordinarie stämma ska vara styrelsen tillhanda senast
fyra veckor före föreningsstämman.
§19 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret.
§20 UPPLÖSNING
Vid upplösning skall eventuellt överskott fördelas bland medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.
§21 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar sker i enighet med 7 kap. 14 och 15 §§, lagen om ekonomiska föreningar.
§22 ÖVRIGT
I allt som inte stadgats ovan gäller lagen om ekonomiska föreningar.

