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§ 1 FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är Bagaregårdens bilkooperativ ekonomiska förening. Organisationsnummer: 769600-8460.

§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
tillhandahålla fordon som tillgodoser medlemmarnas behov av resurssnåla och miljövänlig transporter.

Medlemmarna deltar i verksamheten genom att använda och sköta om fordonen samt genom att delta
i administrationen av verksamheten.

§ 3 STYRELSENS SÄTE
Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg.

§ 4 MEDLEMSKAP
Det är styrelsen som beslutar om medlemskap. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen.

Medlemskapet är öppet för fysiska och juridiska personer som accepterar föreningens ändamål och
stadgar. Sökanden ska inneha körkort och ej ha några betalningsanmärkningar.

Om det finns särskilda skäl får styrelsen vägra medlemskap.

En person som bor i ett hushåll som redan har en medlem kan bli hushållsmedlem med lika rätt att nyttja
föreningens egendom.

§ 5 INSATS
Varje medlem, inklusive hushållsmedlemmar, ska betala en insats till föreningen. Insatsen uppgår till 500
kronor. Ny medlem skall betala hela insatsen när styrelsen beviljat medlemskap. En insats återbetalas endast
i de fall som står i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 6 MEDLEMSAVGIFT
Föreningsstämman kan besluta om införande och ändring av årlig medlemsavgift. Medlemsavgiften betalas på
det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan besluta att hushållsmedlem betalar reducerad avgift. Om hushållsmedlem flyttar från den förste
medlemmens hushåll, eller om den förste medlemmen flyttar, skall hushållsmedlemmen betala full
medlemsavgift kommande år eller begära utträde.

§ 7 UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP
Medlem skall anmäla utträde skriftligt till styrelsen minst en månad före räkenskapsårets slut. Utträde
kan endast ske vid räkenskapsavslutning.

Medlems insats återbetalas endast om det kan ske utan anlitande av fonderade medel och utan
kränkande av medlems lika rätt, dock senast sex månader efter utträde.

§ 8 UTESLUTNING
En medlem får uteslutas om han eller hon grovt åsidosätter sina skyldigheter mot föreningen eller
dess medlemmar.

Beslut om uteslutning fattas av föreningsstämman. Medlem som utesluts har ej rätt att få tillbaka sin insats.

§ 9 STYRELSE
Föreningsstämman väljer styrelse som skall innehålla minst 5 ledamöter på ett år. Omval bör



undvikas. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen skall:
1) leda föreningens arbete
2) ansvara för den löpande verksamheten i föreningen
3) förvalta de beslut som årsmötet fattat
4) kalla medlemmarna till föreningsstämman
5) ansvara för att årsredovisningar upprättas
6) representera föreningen i olika sammanhang
7) besluta om firmateckningen

§ 10 FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast i april.

Medlem som vill ha fråga behandlad på stämma skall anmäla detta skriftligen till styrelsen senast 31
januari. Styrelsen skall ge ett utlåtande om frågan på stämman.

Kallelse sker per e-post senast två veckor före stämman. Andra meddelanden bringas till
medlemmarnas kännedom genom e-post eller via hemsidan.

Varje medlem har en röst. Medlem kan rösta för endast en annan medlem, genom skriftlig fullmakt. Juridisk
person röstar genom ombud, som skall styrka sin rösträtt på sätt som styrelsen bestämmer.

På föreningsstämman skall följande punkter behandlas:
1) Fastställande av resultat och balansräkning och disposition av vinst eller
förlust. 2) Fastställande av styrelsens förvaltningsberättelse och
revisionsberättelse.
3) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
4) Val av styrelseledamöter och revisor.

Föreningsstämman och endast den kan:
1) Besluta om ändringar i föreningens verksamhetsområde, målsättning och
planer. 2) Ändra stadgar och arbetsordning.
3) Fastställa årsavgiften.

Styrelsen skall anordna extra föreningsstämma vid behov, eller om 1/10 av medlemmarna eller revisor så
önskar.

§ 11 REVISION
Föreningsstämman väljer en extern revisor på ett år.

Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen i god tid före föreningsstämman.

§ 12 RÄKENSKAPER OCH FÖRVALTNING
Firma tecknas av de som styrelsen utser.

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret.

Räkenskaperna skall lämnas till revisorn senast en månad efter räkenskapsavslutningen.

Styrelsen skall senast 45 dagar efter räkenskapsavslutning lämna en undertecknad förvaltningsberättelse
till revisorn. Berättelsen skall uppta resultat och balansräkning och lämna uppgifter om föreningens
verksamhet enligt lag för ekonomisk förening.
§ 13 ÖVERSKOTT
Överskott av föreningens verksamhet balanseras i ny räkning eller fonderas för framtida behov enligt beslut av
föreningsstämman.

§ 14 STADGEÄNDRING
För stadgeändring krävs att föreningsstämman beslutar därom med minst 2/3 majoritet. styrelsen
anmäler stadgeändring till bolagsverket. Stadgeändring träder i kraft när registrering skett.

§ 15 UPPLÖSNING
Upplösning av föreningen sker i enlighet med Lagen om ekonomiska föreningar. Beslut om upplösning tas
på två på varandra följande föreningsstämmor med minst 2/3 majoritet.

Vid föreningens upplösning ska eventuella tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande
till medlemmarnas insatser.

§ 16 ÖVRIGT
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.


