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§ 1 ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom;
• att tillhandahålla kvalificerad information, utbildning och rådgivning om kooperativ idé,
ekonomi och administrativ teknik.
Föreningen skall vidare:
• aktivt verka för att skapa nya arbetstillfällen och i övrigt utveckla länet,
• aktivt verka för att utbildning om den kooperativa historien, idén, ekonomin och särarten
kommer till stånd inom grundskolan, gymnasieskolan, folkhögskolan, högskolan och
studieförbunden,
• på kooperativ grund initiera och stödja forsknings- och utvecklingsverksamhet,
• i samverkan med etablerad och ny kooperation främja de kooperativa idéernas utbredning.
§ 2 FIRMA OCH SÄTE
Föreningens firma är Coompanion - Kooperativ Utveckling Jämtlands län ek för.
Föreningen har sitt säte i Östersunds kommun.
Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.
§ 3 MEDLEMSKAP

Medlemskap i föreningen kan förvärvas av juridiska personer som är verksamma i
Jämtlands län, samt av länets primärkommuner och landstingskommunen, som är
skyldiga följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt bidra till
förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om inträde görs skriftligt och prövas av
styrelsen.
§ 4 INSATSER
Medlem skall delta i föreningen med minst en insats om 500 kronor, som betalas kontant vid
inträdet.
Medlem som utträtt ur föreningen äger rätt att sex månader efter utträdet, på begäran, erhålla
erlagd insats i enlighet med 4:e kap lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar. Inkommer inte
sådan begäran inom sex månader efter utträdet, tillfaller insatsen föreningen och överföres till
reservfonden.
§ 5 FINANSIERING
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Föreningen skall finansiera sin verksamhet dels med en fast årlig ersättning från medlemmarna
dels med intäkter från försäljning av tjänster. Föreningsstämman beslutar på förslag av styrelsen,
om storleken på den fasta årliga ersättningen.
Den fasta årliga ersättningen från:
• Ny kooperativa föreningar kan aldrig överstiga 10 % av ett basbelopp,
• Primärkommunerna kan sammantaget aldrig överstiga 0.003 promille av de beräknade totala
skatte- och statsbidragsinkomsterna för länets åtta kommuner,
• Landstingskommunen kan aldrig överstiga 50 procent av primärkommunernas sammanlagda
fasta årliga ersättning,
• Övriga medlemsorganisationer kan aldrig överstiga 3 basbelopp.
Styrelsen beslutar om hur den fasta årliga ersättningen skall betalas.
§ 6 UTTRÄDE
Uppsägning till utträde skall vara skriftligt och styrelsen tillhanda senast den 30 november, för
att utträde skall kunna ske vid kalenderårets utgång.
§ 7 UTESLUTNING
Medlem som bevisligen motarbetar föreningen eller bryter mot stadgarna eller stadgeenligt
fattade beslut, kan på förslag av styrelsen uteslutas av föreningsstämman. Utesluten medlem
förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut som rör föreningens angelägenheter.
Beslut om uteslutning skall fattas med 2/3 majoritet.
§ 8 ÖVERSKOTTSFÖRDELNING
Uppkommet överskott skall fördelas efter följande grunder:
• Minst fem procent av överskottet överföres till reservfonden enligt lagen 1987:667 om
ekonomiska
Föreningar,
• Styrelsens förslag till stämman om att avsätta medel till fond för visst bestämt ändamål,
• Överföring av resterande fria egna kapital i ny räkning.
Föreningens fonder får inte minskas genom att utdelas till medlemmarna.
§ 9 FÖRENINGENS ORGAN
Föreningens organ är:
1. Föreningsstämman
2. Styrelsen
3. Revisorerna
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4. Valberednningen
§ 10 FÖRENINGSSTÄMMAN
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.
Ordinarie föreningsstämma hålles årligen senast den sista april. Efter beslut av styrelsen och då
revisor eller om minst tio procent av medlemmarna så begär, skall extra stämma utlysas för visst
bestämt ändamål.
Kallelse till föreningsstämman skall ske vara utsänd tidigast sex fyra och senast tre fyra veckor
före ordinarie och senast två veckor före extra stämma.
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligt med post eller epost. Dagordning och övriga
handlingar skall bifogas kallelsen.
På samma sätt lämnas övriga meddelanden till medlemmarna.
Vid den ordinarie stämman skall följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Val av ordförande.
Fastställande av röstlängd.
Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare.
Fråga om kallelsen till stämman skett enligt stadgarna.
Styrelsens årsredovisning.
Revisorernas berättelse.
Fastställande av resultat- och balansräkning.
Disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor.
11. Beslut om uttaxering av fast årlig ersättning för nästkommande år.
12. Motioner till stämman.
13. Bestämmande av arvoden till styrelsen, revisorerna och valberedning.
14. Val av styrelse enligt § 11.
15. Val av revisorer enligt § 12.
16. Val av valberedning enligt § 13.
§ 11 STYRELSEN
Styrelsen bär ansvarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring och löpande skötsel.
Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och högst sju ersättare
Styrelsen skall utses enligt följande;
• En ordinarie ledamot och en personlig ersättare väljs av föreningsstämman på förslag av
landstingskommunen,
• En ordinarie ledamot och en personlig ersättare väljs av föreningsstämman på förslag av
primärkommunerna,

5

• Minst tre ordinarie ledamöter och tre personliga ersättare från övriga kooperativa föreningar
väljs av föreningsstämman,
I första hand skall den personligt valde ersättaren kallas till styrelsens sammanträden, i andra
hand en ersättare från det egna blocket, och i andra hand skall ersättare kallas i den ordning de
blivit valda.
Styrelsen väljs för tiden fram till dess nästkommande ordinarie föreningsstämma hållits.
Föreningsstämman utser ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsen kan, om så erfordras, inom sig utse ett arbetsutskott.
Styrelsens arbete kan närmare regleras i av föreningsstämman fastställd arbetsordning.
§ 12 REVISORER
Revisorerna består av två ordinarie och två ersättare. Revisorerna väljs för tiden fram till dess
nästkommande ordinarie föreningsstämma hållits.
Revisorerna skall verkställa revisionen enligt god redovisningssed samt avge en revisionsberättelse före utgången av mars månad.
§ 13 VALBEREDNING
Till valberedning för tiden fram till dess nästkommande ordinarie föreningsstämma hållits skall
utses tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Valberedningen skall representera kommunerna
samt ny kooperation.
§ 14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december. Årsredovisningen skall vara revisorerna
tillhanda före utgången av februari månad. senast sex veckor före den årsstämma där den skall
läggas fram.
§ 15 RÖSTRÄTT
Varje medlem äger en röst. Rösträtten utövas av medlemmen genom ställföreträdare eller genom
ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt.
§ 16 MOTIONER
Motioner till ordinarie föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den sista mars.
Styrelsen är skyldig att senast den sista januari meddela medlemmarna detta.
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Ärende som medlem önskar hänskjuta till årsstämman ska skriftligen anmälas till styrelsen senast
två månader före stämman.
Styrelsen skall i god tid meddela medlemmarna när stämman ska hållas.
§ 17 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar sker i enlighet med 7 kap, 14 och 15 §§, lagen 1987:667 om
ekonomiska föreningar.

§ 18 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar anslås till främjande av kooperativ
utveckling i Jämtlands län.
§ 19 ÖVRIGT
I övrigt gäller reglerna i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.
Ovanstående stadgar antogs vid konstituerande stämma 1987-12-18 för föreningen Kooperativ
Utveckling i Jämtlands län ek för.
Dessa har reviderats och antagits på ordinarie föreningsstämmor
1990-04-26
1991-04-23
1993-04-05
1995-04-03
1996-04-22
2004-04-19
2006-04-28
2006-04-27
2015-04-26
2016-04-29
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