Stadgar för
Alingsås bilkooperativ
§1

Föreningens firma är Alingsås bilkooperativ Ek. För.

§2

Föreningens syfte är att främja medlemmarnas, ekonomiska intressen genom att
äga och hyra ut bil och andra maskiner. Föreningens huvud sakliga verksamhet
och arbetsuppgifter skall skötas på ideell grund. Arbetsuppgifter kan även skötas
av arvoderade personer. Föreningen eftersträvar rotation i arbetsgrupper och på
styrel seposter.

§3

Styrelsens hemort är Alingsås

Medlemskap
§4

Medlem antages efter beslut av styrel sen.
Mom 1

En insats är 500 kr och betalas vid inträdet. En fysisk eller juridisk person
ska betala sex insatser. En fysisk person, som bor i samma hushåll som en
medlem, och är medlemmens make/maka, sambo eller barn, kan beviljas
nyttjanderätt. Med nyttjanderätt menas rätt att använda föreningens fordon och att delta i föreningens verksamhet. Medlemmen ska i så fall betala
minst tre insatser för varje ytterligare nyttjare. Nyttjanderätten träder i
kraft sedan insatserna betalats. Om medlemmen och/eller nyttjaren inte
längre uppfyller kriterierna i andra stycket ska medlemmen anmäla detta
till styrel sen som återkallar nyttjanderätten.
Årsstämman kan besluta att medlemmar skall betala en årsavgift om högst
tusen kronor.

Mom 2 Medlem som önskar utträde ur föreningen meddelar sin uppsägning skriftligt, till styrel sen. Medlem får utträda tidigast ett år efter inträdet. Därefter
gäller tre månaders uppsägningstid. Insats, återbetalas ej utan anmodan.
Mom 3 Medlem som brister i sina ålägganden eller som motverkar föreningens ändamål kan uteslutas genom två på varandra följande styrelsemöten. I sådant
beslut äger den ifrågasatte medlemmen ej röstrtitt. Uteslutning träder i
kraft omedelbart.

Organisation
§5

Föreningens organ är föreningsstämma och styrel se.
Mom 1

Föreningsstämman är högsta beslutande organ. Vid stämma har varje medlem en röst. Ordinarie föreningsstämma skall äga rum senast före maj månads utgång. Kallel se till stämma sker per e-post eller med brev till de som
inte har e-post. Följande ärenden skall behandlas på föreningsstämman:

1.

Val av ordförande sekreterare och justerare av protokoll.

2.

Stämmans behöriga utlysande.

3.

Styrelsens verksamhetsberättelse och dess godkännande.

4.

Revisorns berättelse och dess godkännande.

6.

Fastställande av resultat- och balansräkning.

7.

Beviljande av ansvarsfrihet.

8.

Beslut om disposition av föreningens över- eller underskott.

9.

Val av styrel se, revisor och revisorssuppleant.

10.

Frågor som styrel sen anser att stämman skall besluta om.

11.

Ovriga frågor.
Extra föreningsstänma skall hållas när styrel sen finner skäl till det. Sådan
stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av
en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.
Kallel se till stämma skall göras senast två veckor före stämma. Andra meddelanden till medlemmar sker per e-post eller med brev till de som inte har
e-post.

Mom 2

Styrelsen är föreningens förvaltande organ. Den handhar föreningens angelägenheter mellan stämmorna. Styrelsen har ansvaret for kooperativets
räkenskap och löpande skötsel.
Styrel sen väljes på ett år i taget.
Styrel sen består av minst tre och högst tio medlemmar.
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av styrel semedlemmarna är närvarande.

Mom 3 Revisor och revisorssuppleant väljes på ett år i taget. Revisor skall verkställa
revision före föreningsstämma.

Ekonomi
§6

Styrelsens medlemmar tecknar firman var för sig.

§7

Föreningens räkenskapsår är 1/1 till 31/12.

§8

Medlem som gör ekonomiska åtagande i föreningens namn utan att tillfråga styrel sen får personligen ansvara for detta.

§9

Efter lagenlig avsättning till reservfonden ska stämman besluta om återstående
överskott ska tillföras reservfonden, delas ut i form av återbäring eller tillföras annan fond i föreningen.

Stadgeändring
§ 10

Ändring av dessa stadgar kräver enighet bland samtliga medlemmar vid föreningsstämma eller beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor med
minst en månads, mellanrum och röstövervikt enligt föreningslagen.

Upplösning
§ 11

Om föreningen upplöses ska tillgångarna, sedan skulder och sparkassa återbetalats, användas för att återbetala insatserna. Föreningsstämman ska sedan besluta
att återstoden fördelas mellan medlemmarna eller användes till något ändamål
som överensstämmer med föreningens. Upplösning sker genom beslut på två
stämmor, varav minst en ordinarie.
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