
Stadgar för Växande Älmhult ekonomisk förening 
 
 
Firma 
 
1 § 
Föreningens firma är Växande Älmhult ekonomisk förening. 
 
Ändamål 
 
2 § 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas gemensamma intressen genom att ta 
initiativ till, eller skapa aktiviteter för 
• ökad samverkan mellan bygdens företag samt mellan företag, skola och annan offentlig 

verksamhet 
• ökad intern och extern kunskap om bygden och dess näringsliv 
• konkreta åtgärder kring identifierade behov hos grupper av intressenter 
• möten mellan parterna i bygden 
 
Allt detta för att stärka Älmhultsbygdens identitet, attraktivitet och tillväxt. 
 
Medlemmarna deltar i verksamheten genom att utnyttja föreningens tjänster, samt genom 
aktiv medverkan i föreningens utvecklingsprojekt. 
 
Styrelsens säte 
 
3 § 
Styrelsen har sitt säte i Älmhult, Kronobergs län. 
 
Medlemskap 
 
4 § 
Till medlem antas företag/organisation med arbetsgivarställning i Älmhults kommun som kan 
förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens 
ändamål. 
 
5 § 
Anmälan om utträde skall ske skriftligen. 
 
6 § 
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar 
dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas. Utesluten medlem får inte ut inbetalda 
insatser. 
 
7 § 
Avgång ur föreningen sker, utom i de fall som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket och 12 kap.  
4 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar, vid utgången av räkenskapsår, vilket 
infaller näst efter sex månader efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller 
annan omständighet som föranlett avgången inträffat. 



Insats 
 
8 § 
Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp, om 100 kronor. Insatsen erlägges 
kontant vid erhållandet av medlemskap. Insatsen återbetalas endast i de fall som avses i 7 kap. 
15 § tredje stycket och 12 kap. 4 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar. 
 
Medlems- och serviceavgift 
 
9 § 
Medlem skall årligen till föreningen erlägga den medlems- och serviceavgift som 
föreningsstämman beslutar. Avgiftens storlek är i relation till företagets/organisationens 
storlek. Medlemsavgiften beräknas efter hur många årsarbetare som är verksamma i Älmhults 
kommun enligt följande: 
0 – 100 500 kr 
101 - 1.000 kr 
 
Styrelse 
 
10 § 
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter, med lägst två och högst åtta 
suppleanter. Styrelse ledamöter och suppleanter väljes av föreningsstämma för tiden till dess 
ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår. 
Styrelsen skall utse en av dess ledamöter till verkställande direktör i föreningen. 
 
Revisorer 
 
11 § 
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en till två auktoriserade revisorer jämte lika  
många suppleanter för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande 
räkenskapsår. 
 
Firmateckning 
 
12 § 
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser. 
 
Räkenskapsår 
 
13 § 
Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december. 
 
Årsredovisning 
 
14 § 
Styrelsen skall senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorn lämna 
årsredovisningshandlingarna. 
 



Föreningsstämma 
 
15 § 
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen. Kallelsen skall vara utsänd tidigast fyra veckor 
före samt senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. 
Även andra meddelanden än kallelse till stämma bringas till medlemmarnas kännedom 
skriftligen. 
 
16 § 
Ordinarie föreningsstämma hålls före april månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma 
skall följande ärenden förekomma till behandling: 
1. val av ordförande vid stämman 
2. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
3. justering av röstlängd 
4. val av justeringsman 
5. fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst 
6. styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse 
7. beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av 

årets vinst eller förlust 
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter 
9. fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer 
10. medlems- och serviceavgift 
11. val av styrelseledamöter jämte suppleanter 
12. val av revisorer jämte revisorssuppleanter 
13. val av valberedning 
14. övriga ärenden  
 
Stadgeändring 
 
17 § 
För beslut om ändring av föreningens stadgar gäller vad som föreskrivs i lagen om 
ekonomiska föreningar. 
 
Vinstfördelning 
 
18 § 
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till 
reservfond skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas. 
 
Upplösning 
 
19 § 
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan 
medlemmarna på så sätt att medlemmarna först får ut erlagda insatser och att återstoden 
fördelas dem i mellan i förhållande till de medlems- och serviceavgifter de erlagt till 
föreningen under de sista fem åren. 
 



Tvister 
 
20 § 
Tvister mellan föreningen, å ena, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator, medlem eller 
röstberättigad, som ej är medlem, å andra sidan, skall avgöras enligt lagen om skiljemän. 
 
Lagen 
 
21 § 
I övrigt gäller vad som i lagen om ekonomiska föreningar finns stadgat. 
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