Stadgar för Kooperativ Handel FRAM ek. för.
Reviderade stadgar antagna vid extra föreningsstämma 2015-11-18
§1

Föreningens namn är Kooperativ Handel Fram ek. för.

§2

Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva
dagligvaruhandel i butik och annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet i vilken
medlemmarna bereds arbete.
I sin verksamhet skall föreningen främja miljövänlig produktion och konsumtion och den skall
bedrivas inom ramen för ett handlingsprogram.

§3

§4

Medlem
Mom 1

Medlem kan den bli som accepterar föreningens ändamål, stadgar och
handlingsprogram och som har en varaktig anställning i föreningen och där
anställningen innehafts minst ett år före ansökan om medlemskap

Mom 2

Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen. Nya medlemmar inväljs
på styrelsemöte.

Mom 3

Insatsen i föreningen är högst 800 kronor, vilken betalas till föreningens
bankkonto vid inträdet. Varje medlem skall delta med en insats som utgår
dennes medlemsinsats. Till medlemsinsatsen hör också belopp som emitterats
enligt § 8.

Mom 4

Endast enskilda människor (fysiska personer) kan bli medlemmar i föreningen.

Mom 5

Varje medlem har en röst vid föreningsstämman och eventuell extra stämma.

Mom 6

Medlems rösträtt kan utövas genom annan medlem som ombud genom skriftlig
fullmakt. Dock får ingen som ombud företräda fler än en annan medlem.

Utträde
Mom 1

Den som begär utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen

Mom 2

Medlem som bryter mot stadgar eller beslut eller som annars motarbetar
föreningen får uteslutas av föreningsstämman. Medlem som inte uppfyller
villkoren för medlemskap i första momentet i § 3 kan uteslutas av styrelsen.

Mom 3

Då medlem avgått äger han/hon återfå sitt insatsbelopp i den mån föreningens
tillgångar medger detta. Det skall ske utan anlitande av fonderade medel eller
kränkande av medlemmars lika rätt

§5

Föreningsstämma
Föreningens högsta organ är föreningsstämman.
Mom 1

På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
Val av ordförande på stämman.
Anmälan av sekreterare på stämman.
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, som
också är röstlängd.
Val av två justeringspersoner.
Fråga om kallelse har skett rätt.
Styrelsens årsredovisning.
Revisorns berättelse.
Fastställande av resultat och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut i anledning av vinst eller förlust.
Fastställa antalet ledamöter i styrelsen och val av dessa
Val av revisor.
Övriga frågor

Mom 2

Ordinarie föreningsstämma skall hållas innan april månads utgång.
Extra föreningsstämma skall hållas vid de tillfällen och för de ändamål
föreningsstämman i förväg har beslutat och i övrigt då styrelsen finner det
nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål önskas av revisor eller minst en
tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar

Mom 3.

Endast föreningsstämman kan
1) Ändra stadgar och handlingsprogram.
2) Besluta om förändringar i föreningens verksamhetsområde,
målsättning och planer i stort.
3) Besluta om inköp eller försäljning av fastigheter och lokaler.
4) Besluta om upptagande av lån eller att belasta fastighet med
inteckning.

Mom 4

Skriftlig kallelse till stämman skall vara medlemmar tillhanda tidigast 4 veckor
och senast två (2) veckor före stämman. Andra meddelanden överlämnas till medlemmarna per post, mail eller genom anslag i föreningslokalerna.

Mom 5

Fråga som medlem önskar få behandlad på stämma skall skriftligen lämnas in till
styrelsen före 1 mars. Styrelsen skall på samma stämma avge utlåtande över sådan
fråga.

Mom 6

När revisor eller minst en tiondel av medlemmarna begärt att extra stämma skall
hållas, skall styrelsen inom sex (6) veckor anordna en sådan.

§6

§7

§8

Styrelse/Revisorer
Mom 1

Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning. Nyanställning av personal skall alltid
beslutas av styrelsen.

Mom 2

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst tio ledamöter vilka väljas för en tid av två
år, dvs fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits andra året efter valet.

Mom 3

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

Mom 4

Styrelsen är beslutsför när alla ledamöter är kallade och minst hälften av dem är
närvarande.

Mom 5

Styrelsens ledamöter måste utgöras av varaktigt anställd personal. Högst en extern
ledamot dvs som inte är medlem får ingå i styrelsen.

Mom 6

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av en revisor som
väljs för en period av ett år, dvs fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits
året efter valet.

Räkenskaper och förvaltning
Mom 1

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden: 1 januari – 31 december.

Mom 2

Årsredovisningen skall vara revisorn tillhanda senast 1 mars.

Mom 3

Revisorn skall överlämna sin berättelse till styrelsen senast den 31 mars.

Mom 4

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser, var
för sig.

Överskottets fördelning
Mom 1

§9

Föreningens överskott skall, efter avsättning till reservfonden, enligt
föreningsstämmans beslut,
1. föras i ny räkning och/eller
2. fonderas för särskilt ändamål och/eller
3. utdelas till medlemmarna i förhållande till deras medlemsinsatser (insatsränta)
och/eller
4. överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission i förhållande till arbetad
tid under det gångna räkenskapsåret.

Beslut
Mom 1

Vid beslut skall enighet eftersträvas. För beslutets giltighet krävs en kvalificerad
majoritet på minst 2/3.

Mom 2

Vid votering i samband med personval skall slutna sedlar användas om någon så
begär.

Mom 3

För stadgeändring krävs att samtliga röstberättigade vid en stämma är eniga eller att
två på varandra följande stämmor beslutar så med minst 2/3 majoritet. Ordförande
anmäler ändring omedelbart till Bolagsverket. Ändring träder i kraft när registrering
har skett.

§ 10

Upplösning
Mom 1

Beslutet om likvidation måste tas på två på varandra följande stämmor med minst 2/3
majoritet.

Mom 2

Vid föreningens upplösning får medlemmarna först tillbaka sin medlemsinsats.
Hälften av kvarvarande tillgångar skall tillfalla medlemmarna i relation till deras
sammanlagda arbetstid och återstående hälften ska skänkas till kooperativ
organisation som verkar för ekologisk varukonsumtion och/eller
varuproduktion.

