
 
 

Stadgar  

§ 1 Firma 

Föreningens firma är Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo ekonomisk förening. 

§ 2 Ändamål 

Föreningens ändamål är att främja medlemmars ekonomiska intresse genom att utifrån 

kooperativa grundprinciper bedriva stadsdelsservice för människor genom kooperativet 

Hjärtpunkt Skiljebo i Västerås kommun.  

Verksamheten ska bedrivas inom Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo och stå i 

överensstämmelse med av styrelsen beslutade överenskommelser och upphandlad verksamhet 

enligt vilka Västerås kommun godkänner för att bedrivas av annan än kommunen. 

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 

§ 3 Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Västerås kommun. 

§ 4 Medlemsantagande 

Till medlem i föreningen kan antas: 

A. Organisationer som bedriver eller avser bedriva verksamhet i Skiljeboområdet i enlighet 

med kooperativets ändamål. 

B. Enskilda personer boende i Skiljeboområdet och som verkar i enlighet med kooperativets 

ändamål. 

C. Andra personer som kan tillföra kooperativets verksamhetsområde mervärde och 

kompetens. 

D. Bostadsföretag med bostadsbestånd i området. 

§ 5 Medlemsinsats 

Varje ny medlem ska delta med en insats. För fysisk person på 100 kr samt 300 kr för juridisk 

person som betalas vid inträdet. 

§ 6 Medlems skyldigheter i övrigt 

Förutom att fullgöra sina skyldigheter som följer av dessa stadgar ska medlem, vid deltagande 

i föreningens verksamhet, följa direktiv och instruktioner som föreningsstämman och 

styrelsen beslutar om. 

§ 7 Uppsägning av medlemskap 

Uppsägning av medlemskap i föreningen ska göras skriftligt till styrelsen senast en månad 

före räkenskapsårets utgång. Uppsägning får göras tidigast ett år efter att medlemskapet 

beviljats. 

 

 



 
 

§ 8 Uteslutning 

Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade 

beslut eller som på annat sätt motarbetar föreningens intresse och ändamål får uteslutas. 

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att 

delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. 

§ 9 Styrelse 

Föreningens styrelse utses av föreningsstämman. Styrelsen består av lägst fem och högst nio 

ledamöter samt högst två suppleanter. Suppleanterna tjänstgör i vald ordning. Styrelsen ska 

bestå av representanter för medlemsorganisationer och enskilda medlemmar. Mandattiden är 

högst 2 år. Om helt ny styrelse väljs av föreningen ska mandattiden för hälften vara högst 1 år. 

Styrelsen utser inom sig ett verkställande utskott samt viceordförande och sekreterare. 

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som 

styrelsens beslut gäller den mening de flesta röstande förenar sig om. Vid lika röstetal gäller 

den mening som styrelsens ordförande biträder. När minsta antal ledamöter är närvarande 

krävs enhällighet för giltigt beslut. 

Styrelsen föreslår revisorsarvoden. 

§ 10 Firmatecknare 

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse högst fyra personer, varav minst 

två styrelseledamöter, att två tillsammans teckna föreningens firma. 

§ 11 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår löper från 1 januari – 31 december. 

§ 12 Årsredovisning 

Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen till revisorerna lämna 

årsredovisning. Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för medlemmar senast två veckor före 

föreningsstämma. 

§ 13 Revisor 

Föreningsstämman ska årligen välja en revisor och högst en revisorssuppleant för tiden till 

nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Föreningen ska även anlita godkänd/auktoriserad 

revisor. Revisorerna ska efter verkställd revision avge en av dem 

undertecknadrevisionsberättelse med uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorerna 

föreslår för stämman arvoden för styrelsen. 

Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen 

lämnad senast tre veckor före föreningsstämman. Styrelsen ska lämna skriftlig förklaring till 

ordinarie föreningsstämma över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens förklaring över gjorda 

anmärkningar i revisionsberättelsen skall hållas tillgängliga för medlemmar minst två veckor 

före den föreningsstämma på vilken den ska behandlas. 



 
 

§ 14 Föreningsstämma 

Föreningsstämma är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma ska 

hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Extra föreningsstämma ska 

hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra föreningsstämma ska även hållas om det 

skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Begäran 

ska ange vilket ärende som ska behandlas. 

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat 

sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det 

biträds av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman. Ombud, 

biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara vid föreningsstämman. 

Vid föreningsstämman ska följande ärenden behandlas: 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av stämmans ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare 

3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar(röstlängd) 

4. Fastställande av dagordning 

5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

6. Styrelsens årsredovisning samt verksamhetsberättelse 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt fastställd balansräkning 

11. Information om budget 

12. Information om verksamhetsplan 

13. Beslut om arvode för styrelse och revisorer 

14. Val av styrelseledamöter 

15. Val av ordförande 

16. Val av en revisor samt en personlig suppleant 

17. Val av valberedning 

18. Av styrelsen hänskjutna ärenden 

19. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden 

20. Avslutning 

På föreningsstämma har varje medlem en röst. 

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är 

medlemmens ställföreträdare enligt lag eller ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad 

fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får 

företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får medföra 

valfritt biträde. 

Omröstning sker öppet. Personval med sluten röstning. Vid lika röstetal ifråga om val sker 

avgörande genom lottning. Vid lika röstetal i övrigt har ordföranden utslagsröst utom i de fall 

beslut kräver mer än enkel majoritet enligt lag om ekonomisk förening. 

 



 
 

§ 15 Valberedning 

Valberedningen ska bestå av två ledamöter som väljs av ordinarie föreningsstämma. Utöver 

detta utser styrelsen inom sig en ledamot som är sammankallande. Mandattiden är fram till 

nästa ordinarie föreningsstämma. 

§ 16 Kallelse till föreningsstämma 

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgifter 

om de ärenden som ska förekomma på föreningsstämman. Kallelsen får utfärdas tidigast sex 

veckor före föreningsstämman och ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämman. 

Kallelse sker genom anslag hos Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo samt skriftligt med post 

eller e- post. Motioner skall vara styrelsen skriftligen tillhanda fyra veckor innan 

föreningsstämman. Andra meddelanden till medlemmar, än kallelsen, skall anslås hos 

Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo eller skickas skriftligt med post eller e-post. 

§ 17 Disposition av föreningens vinst 

Fritt kapital enligt den fastställda balansräkningen ska enligt föreningsstämmans beslut helt 

eller delvis 

- Föras i ny räkning 

- Fonderas för särskilt ändamål 

- Utdelas som insatsränta på medlemsinsatserna 

- Utdelas i förhållande till medlems omsättning under räkenskapsåret 

§ 18 Stadgeändring 

Vid beslut om ändring av dessa stadgar gäller de majoritetskrav som beskrivs i 7 kap. §34 och 

§ 35 i lagen om ekonomiska föreningar 

§ 19 Upplösning 

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan 

medlemmarna så att de först får ut sina medlemsinsatser. Vad som därefter åtrestår delas lika 

mellan medlemmarna. 

§ 20 Övrigt 

Beträffande föreningens förhållanden i övrigt gäller vad som föreskrivs i lagen om 

ekonomiska föreningar.  

 


