
Stad gar för 
Alings ås bil ko o pe ra tiv

§ 1 Fö re ning ens fir ma är Alings ås bil ko o pe ra tiv Ek. För.
§ 2 Fö re ning ens syf te är att främ ja med lem mar nas, eko no mis ka in tres sen ge nom att

äga och hyra ut bil och and ra mas ki ner. Fö re ning ens huvud sa kli ga verk sam het
och ar bet supp gif ter skall skö tas på ide ell grund. Ar bet supp gif ter kan även skö tas
av ar vo de ra de per so ner. Fö re ning en efter strä var ro ta tion i ar bets grup per och på
sty rel se pos ter.

§ 3 Sty rel sens hem ort är Alings ås

Med lem skap

§ 4 Med lem an ta ges ef ter be slut av sty rel sen.
Mom 1 En in sats är 500 kr och be ta las vid in trä det. En fy sisk el ler ju ri disk per son

ska be ta la sex in sat ser. En fy sisk per son, som bor i sam ma hus håll som en
med lem, och är med lem mens make/maka, sam bo el ler barn, kan be vil jas
nytt jan de rätt. Med nytt jan de rätt me nas rätt att an vän da fö re ning ens for -
don och att del ta i fö re ning ens verk sam het. Med lem men ska i så fall be ta la
minst tre in sat ser för var je yt ter li ga re nyt tja re. Nyt tjan de rät ten trä der i
kraft se dan in sat ser na be ta lats. Om med lem men och/el ler nyt tja ren inte
läng re upp fyl ler kri te ri er na i and ra styck et ska med lem men an mä la det ta
till sty rel sen som åter kal lar nyt tjan de rät ten.
Års stäm man kan be slu ta att med lem mar skall be ta la en år sav gift om högst
tu sen kro nor.

Mom 2 Med lem som ön skar ut trä de ur fö re ning en med de lar sin upp säg ning skrift -
ligt, till sty rel sen. Med lem får ut trä da ti di gast ett år ef ter in trä det. Dä ref ter
gäl ler tre må na ders upp säg nings tid. In sats, åter be ta las ej utan an mo dan.

Mom 3 Med lem som bris ter i sina åläg gan den el ler som motver kar fö re ning ens än -
da mål kan ut eslu tas ge nom två på var an dra fö ljan de sty rels e mö ten. I så dant 
be slut äger den ifrå ga sat te med lem men ej rö strtitt. Ut eslut ning trä der i
kraft ome del bart. 

Or ga ni sa tion

§ 5 Fö re ning ens or gan är fö re nings stäm ma och sty rel se.
Mom 1 Fö re nings stäm man är hög sta be slu tan de or gan. Vid stäm ma har var je med -

lem en röst. Ord i na rie fö re nings stäm ma skall äga rum se nast före maj må -
nads utgång. Kal lel se till stäm ma sker per e-post el ler med brev till de som
inte har e-post. Fö ljan de ären den skall be hand las på fö re nings stäm man:

1. Val av ord fö ran de sek re te ra re och jus te ra re av pro to koll.
2. Stäm mans be hö ri ga ut ly san de.
3. Sty rel sens verk sam hets be rät tel se och dess god kän nan de.
4. Re vi sorns be rät tel se och dess god kän nan de.
6. Fast stäl lan de av re sul tat- och ba lans räk ning.
7. Be vi ljan de av an svars fri het.



8. Be slut om dis po si tion av fö re ning ens över- el ler un der skott.
9. Val av sty rel se, re vi sor och re vi sors sup ple ant.
10. Frå gor som sty rel sen an ser att stäm man skall be slu ta om.
11. Ov ri ga frå gor.

Ex tra fö re nings stän ma skall hål las när sty rel sen fin ner skäl till det. Så dan
stäm ma skall även hål las när det för upp gi vet än da mål skrift li gen be gärs av
en re vi sor el ler av minst en tion del av samt li ga röst be rät ti ga de med lem mar.
Kal lel se till stäm ma skall gö ras se nast två veck or före stäm ma. And ra med -
de lan den till med lem mar sker per e-post el ler med brev till de som inte har
e-post.

Mom 2 Sty rel sen är fö re ning ens för val tan de or gan. Den hand har fö re ning ens an -
ge lä gen he ter mel lan stäm mor na. Sty rel sen har an sva ret for ko o pe ra ti vets
rä ken skap och lö pan de sköt sel.
Sty rel sen vä ljes på ett år i ta get.
Sty rel sen be står av minst tre och högst tio med lem mar. 
Sty rel sen är be sluts för när minst hälf ten av sty rel se med lem mar na är när -
va ran de.

Mom 3 Re vi sor och re vi sors sup ple ant vä ljes på ett år i ta get. Re vi sor skall verk stäl la
revi sion före fö re nings stäm ma.

Eko no mi

§ 6 Sty rel sens med lem mar teck nar fir man var för sig.
§ 7 Fö re ning ens rä ken skaps år är 1/1 till 31/12.
§ 8 Med lem som gör eko no mis ka åta gan de i fö re ning ens namn utan att till frå ga sty -

rel sen får per son li gen an sva ra for det ta.
§ 9 Ef ter la gen lig av sätt ning till re serv fon den ska stäm man be slu ta om åter stå en de

över skott ska till fö ras re serv fon den, de las ut i form av åter bä ring el ler till fö ras an -
nan fond i fö re ning en.

Stad ge än dring

§ 10 Änd ring av des sa stad gar krä ver enig het bland samt li ga med lem mar vid fö re -
nings stäm ma el ler be slut vid två på var an dra fö ljan de fö re nings stäm mor med
minst en må nads, mel lan rum och rös tö ver vikt en ligt fö re nings la gen.

Upp lös ning

§ 11 Om fö re ning en upp lö ses ska till gång ar na, se dan skul der och spar kas sa åter be ta -
lats, an vän das för att åter be ta la in sat ser na. Fö re nings stäm man ska se dan be slu ta
att åter sto den för de las mel lan med lem mar na el ler an vän des till nå got än da mål
som över ens stäm mer med fö re ning ens. Upp lös ning sker ge nom be slut på två
stäm mor, var av minst en ord i na rie.
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