Stadgar för Ekokooperationen för 17!
§ 1. Firma
Föreningens firma är Ekokooperationen för 17! ekonomisk förening.
Föreningen antog dessa reviderade stadgar 2017. De ursprungliga stadgarna antogs 2011. De
hade reviderats 2016.
§ 2. Ändamål
Föreningen är en sammanslutning av miljömedvetna och rättvisesträvande medborgare.
Deltagande är en konkret handling för ett ekologiskt hållbart och rättvist samhälle.
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
medlemmarna tillsammans handlar ekologiskt och/eller rättvist producerade varor till
fördelaktiga priser, exempelvis livsmedel, hantverk och kläder. Föreningen bedriver
verksamhet som är förenlig med ändamålet.
§ 3. Verksamhet
Medlemmarna deltar i verksamheten som konsumenter och/eller organisatörer.
Föreningens struktur utgår från lokalt förankrade, självstyrande distributionsgrupper.
Föreningen har endast det övergripande ansvaret. Ett kompanjonavtal reglerar hur
distributionsgrupperna fungerar. Styrelsen ansvarar för att se till att det alltid finns ett aktuellt
kompanjonavtal.
§ 4. Överskott
Föreningsstämman beslutar om överskott efter den obligatoriska avsättningen till
reservfonden ska föras i ny räkning, utdelas som återbäring till medlemmarna eller skänkas
till välgörenhet i enlighet med föreningens syften.
§ 5. Räkenskaps- och verksamhetsår
Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår är kalenderår.
§ 6. Medlemskap och insats
Medlem i föreningen är den som så önskar och till föreningen betalar insats och fastställd
medlemsavgift. Ansökan om medlemskap sker skriftligen till styrelsen efter det att sökande
har satt sig in i och accepterat förutsättningarna för ett aktivt medlemskap. Medlemskap
beviljas sökanden som kan förväntas stödja och utveckla föreningens verksamhet.
Alla myndiga personer som nyttjar föreningens tjänster ska betala medlemsavgift. Inom
grupper som exempelvis kollektiv, hushåll och vänkretsar, väljs minst en representant som
ansvarar för gruppen. Dessa representanter ska aktivt delta och ta ansvar för föreningens
verksamhet.
Varje medlem av föreningen har rätt att delta i föreningens samtliga förehavanden. Medlem
har också rätt till full insyn i föreningens samtliga åtaganden såsom löpande verksamhet,
ekonomi etc.
Insatsen på 100 kr ska betalas till föreningens konto inom två veckor efter att medlemskap
beviljats. Insatsen tillfaller föreningen utan återbetalningsskyldighet.

Medlemsavgift fastställs av föreningsstämman och ska betalas senast en månad efter inträde i
föreningen.
Utträde ur föreningen sker genom skriftlig begäran till styrelsen.
§ 7. Uteslutning av medlem
Medlem som bryter mot stadgarna, motarbetar föreningens syften och ändamål eller
uppenbarligen skadar föreningen kan uteslutas av styrelsen. Vid uteslutning ska berörd
medlem meddelas skriftligt.
Utesluten medlem kan hänskjuta frågan till föreningsstämma genom att meddela styrelsen.
Medlemmen kommer då att vara avstängd från föreningen fram till föreningsstämman.
Medlem som inte betalar medlemsavgift kan uteslutas av styrelsen.
§ 8. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
§ 9. Styrelse
Styrelsen är det organ som ansvarar för föreningens löpande verksamhet under
verksamhetsåret och är skyldig att verkställa de beslut som fattas av föreningsstämman.
Styrelsen väljs bland medlemmarna av medlemmarna på ordinarie stämma och ska bestå av
ett ojämnt antal mellan 3 och 21 ordinarie ledamöter, varav en ordförande och en
kassörsgrupp. Styrelsen ska ha en så jämn intersektionell fördelning som möjligt. Ledamöter
väljs för ett år åt gången.
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av dess ledamöter är delaktiga i beslut. I första hand
ska enighet eftersträvas. Vid lika röstetal kan frågan bordläggas eller hänskjutas till
medlemmarna.
Styrelsen väljer inom sig minst två firmatecknare. Styrelsen beslutar om firman tecknas
gemensamt, av två ledamöter i förening, eller var för sig.
§ 10. Revisorer
Föreningsstämman väljer två till tre revisorer för ett räkenskapsår i taget. Dessa ska opartiskt
granska föreningens verksamhet och ekonomiska förehavanden. Revisorer får inte samtidigt
vara med i styrelsen och jäv får heller inte förekomma.
Revisorer ska hållas informerade om föreningens verksamhet löpande under räkenskapsåret.
Ansvaret för detta ligger på styrelsen.
Senast 31 januari ska revisorerna delges det gångna årets räkenskaper och protokoll.
Revisorerna ska lämna en revisionsberättelse till föreningsstämman.
§ 11. Valberedning
Föreningsstämman ska utse en valberedning på minst en person som ser till att tillräckligt
många styrelsekandidater finns till nästa stämma. Valberedningen ska senast två veckor innan
föreningsstämman redovisa vilka kandidater som anmält sig.
§ 12. Kallelser
Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska ske skriftligen via e-post eller brev och
ska innehålla tid, plats och dagordning för stämman samt eventuella motioner.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska utgå tidigast fyra veckor och senast två veckor
innan stämman.
Kallelse till extra föreningsstämma ska utgå senast två veckor innan stämman.
§ 13. Ordinarie föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. För att föreningsstämma ska vara
beslutsmässig krävs att minst tre medlemmar är närvarande. Alla distributionsgrupper bör
vara representerade.
Vid ordinarie föreningsstämma har varje medlem rätt att närvara, rösta, yttra sig och yrka på
förslag.
I första hand ska konsensus eftersträvas, men möjlighet till majoritetsförfarande finns.
Ordinarie föreningsstämma ska hållas innan mars månads utgång.
Alla medlemmar i föreningen har rätt att lämna in motioner till föreningsstämma. Motioner
till ordinarie föreningsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast en månad innan stämman.
På den ordinarie föreningsstämman ska följande punkter behandlas:
• Stämmans öppnande
• Fråga om stämmans behöriga utlysande
• Fastställande av röstlängd
• Fastställande av dagordning
• Fastställande av antal styrelseledamöter
• Fastställande av storlek på kassörsgruppen
• Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare tillika rösträknare
• Årsredovisning, inkluderande verksamhetsberättelse, jämte revisionsberättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
• Fastställande av resultat- och balansräkning samt hur resultatet ska disponeras
• Val av ordförande, kassörsgrupp och övriga styrelseledamöter
• Fastställande av antal revisorer
• Val av revisorer
• Val av valberedning
• Motionsbehandling
• Fastställande av medlemsavgift
• Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret
• Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
• Övriga frågor
• Stämmans avslutande
§ 14. Extra föreningsstämma
En extra föreningsstämma har samma dignitet som en ordinarie föreningsstämma.
Styrelsen ska kalla till extra föreningsstämma om:
1. Revisor kräver det.
2. Minst två styrelseledamöter kräver det.
3. Om minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar skriftligt kräver det.
På extra föreningsstämma får endast ärenden som tagits upp i kallelsen behandlas.

För att extra föreningsstämma ska vara beslutsmässig krävs att minst tre medlemmar är
närvarande.
I första hand ska konsensus eftersträvas, men beslut kan även fattas med minst två
tredjedelars (2/3) majoritet. Närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt förhåller sig på samma
sätt som vid ordinarie föreningsstämma.
§ 15. Beslutsordning
Inom föreningen bör beslut tas enligt konsensus så långt det är möjligt. Om konsensus inte går
att uppnå ska ett majoritetsförfarande genom handuppräckning genomföras. Begäran om
sluten omröstning kan göras av medlem och ska då genomföras.
§ 16. Stadgeändring
Stadgarna kan ändras vid en ordinarie eller extra föreningsstämma. Ändringsförslag ska vara
tydligt annonserade och i samstämmighet med de regler som gäller för kallelser och stämma.
För att en stadgeändring ska träda i kraft ska den ha bifallits av antingen en enhällig stämma
samtliga medlemmar är närvarande eller av två på varandra följande stämmor med minst två
tredjedelars (2/3) majoritet där minst en av stämmorna varit en ordinarie föreningsstämma.
§ 17. Upplösning
För att upplösning ska träda i kraft ska den ha bifallits av antingen en enhällig stämma där
samtliga medlemmar är närvarande eller med minst två tredjedelars (2/3) majoritet vid två
direkt på varandra följande stämmor där minst en av stämmorna varit en ordinarie
föreningsstämma.
Vid upplösning ska föreningens tillgångar fördelas lika mellan dess medlemmar.

