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§ 1 Föreningens firma är Sundbybergs bilpool ekonomisk förening. 
 
§ 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att anskaffa, 
förvalta och till medlemmarna ge nyttjanderätt till föreningens bilar. 
Föreningen skall dessutom verka för att bilanvändningen sker med hänsyn till behovet av en ekologisk 
hållbar utveckling i samhället. 
 
§ 3 Föreningens styrelse har sitt säte i Sundbybergs stad. 
 
§ 4 Varje medlem/hushåll bidrar med en ekonomisk insats i föreningen. Insatsens storlek beslutas av 
föreningsstämman och betalas kontant inom en månad från inträdet i föreningen. Som medlem 
betraktas de personer som är skrivna och bor på samma adress. En huvudmedlem och resterande 
som medförare. För fysisk person gäller en insats på högst 5000 kr. För juridisk person högst 9000 kr. 

§ 5 Som medlem kan antas såväl fysisk som juridisk person. Ansökan om inträde skall ske skriftligt till 
styrelsen. Man förbinder sig därvid också att följa föreningens regler. Årsmedlemsavgift samt månatlig 
nyttjandeavgift beslutas av föreningsstämman. 
 
§ 6 Anmälan om utträde (uppsägning) skall ske skriftligen till styrelsen. 
 
§ 7 Medlem som inte följer sina åligganden gentemot föreningen eller på annat sätt skadar eller 
motarbetar föreningen, får uteslutas av styrelsen. 
Uteslutningen skall bekräftas av föreningsstämma. 
 
§ 8 Utträde ur föreningen, både vad gäller egen uppsägning eller uteslutning, äger rum vid utgången 
av det räkenskapsår som slutar näst efter tre månader efter uppsägningen eller snarast efterträdande 
medlem tillträder. 
 
§ 9 Medlem som begärt utträde eller uteslutits får inte fram till utträdet delta i överläggningar och 
beslut om föreningens angelägenheter. 
För medlem som uteslutits upphör omedelbart rätten att använda föreningens tjänster. 
 
§ 10 Medlem som har utträtt eller uteslutits ur föreningen har rätt att få tillbaka sin insats i den ordning 
som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar.  Insatsen återfås om medlemmen fullgjort sina 
ekonomiska plikter mot föreningen. 
 
§ 11 Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen består av lägst 3 och högst 5 ordinarie ledamöter 
(medlemmar). Stämman skall också välja lägst en och högst 3 suppleanter. Styrelseledamot och 
suppleant väljs för tiden fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma. Styrelsen kan till sig 
adjungera ytterligare personer. 
 
§ 12 Föreningsstämman skall välja en revisor. Denne väljs för tiden fram till nästkommande ordinarie 
föreningsstämma 
 
§ 13 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening. 
 
§ 14 Styrelsen skall lämna sin årsredovisning till revisorn senast före mars månads utgång. 

§ 15 Ordinarie föreningsstämma äger rum senast före april månads utgång. 



§ 16 Kallelse till föreningsstämma sker per e-post tidigast sex veckor och senast två veckor före 
stämman. Medlemmar som saknar e-post kallas med vanlig post. Vid andra meddelande än kallelse 
till medlemmarna sker detta via e-post eller vanligt brev. 

§ 17 På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: 

 

1.   Stämmans öppnande  

2.   Fastställande av röstlängd  

3.   Val av ordförande och sekreterare för stämman  

4.   Val av protokolljusterare tillika rösträknare  

5.   Fastställande av dagordning  

6.   Fråga om stämman utlysts i behörig ordning  

7.   Verksamhetsberättelse för det gångna året  

8.   Ekonomisk rapport/Balans- och resultaträkning  

9.   Revisors berättelse  

10. Fastställande av resultat- och balansräkning  

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter  

12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust 

13. Beslut om årsavgifter och ekonomisk insats 

14. Styrelsens förslag, av styrelsen till stämman hänskjutna frågor 

15. Motioner 

16. Val av ordförande  

17. Val av övriga ledamöter och suppleanter  

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter   

19. Val av valberedning 

20. Beslut om budget  

21. Övriga frågor 

22. Stämmans avslutande  

 

 



 

 

§ 18 Motion till ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast första mars. 

§ 19 Medlem som vill ha ett ärende behandlat på en extra föreningsstämma skall anmäla detta 
skriftligen till styrelsen. Föreningsstämman kan därefter hållas tidigast en månad senare. 

§ 20 Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret. 

§ 21 Styrelsen får besluta om gottgörelse även utan stämmans uppdrag. 

§ 22 Föreningsstämman kan besluta att föreningen skall träda i likvidation. Ett beslut om likvidation är 
giltigt endast om samtliga röstberättigade har förenat sig om beslutet eller två på varandra följande 
föreningsstämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. 
 
§ 23 Vid föreningens upplösning skall medlemmarna i första hand få tillbaka sina insatser. Vad som 
därefter återstår delas lika mellan medlemmarna. 
 
§ 24 Medlem skall vårda och använda föreningens fordon på ett ansvarsfullt sätt enligt de regler för 
nyttjande som föreningen fastställer. 
 
§ 25 Vid förändring av föreningens stadgar, skall beslut fattas med två tredjedelars majoritet av de 
röstande på en extra eller ordinarie föreningsstämma.  

§ 26 I allt som inte stadgats ovan gäller lagen om ekonomiska föreningar.  

 


