Stadgar för

Lunds Bilpool Ekonomisk förening

- org.nr 769603-7832

Senast fastställda 2006-04, justeringar antagna på extra årsmöte 2013-11-17 (§ 10).

§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är Lunds Bilpool, ekonomisk förening.
§ 2 Föreningens mål
Föreningens mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att:
* Anskaffa, tillhandahålla, förvalta och hyra ut bilar och andra fordon till medlemmarna.
* Föreningen skall dessutom verka för att bilanvändningen sker med hänsyn till behovet av en ekologiskt hållbar utveckling i samhället.
§ 3 Ort och säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Lund, Lunds kommun.
§ 4 Medlemsinsatser
Varje medlem bidrar med en insats i föreningen. Insatsens storlek revideras årligen av styrelsen och
meddelas årsmötet och kan differentieras efter typ av medlem (hushållets storlek, juridisk eller fysisk
person etc). Avgiften skall vara högst 5.000 kronor och skall betalas in till föreningens Plusgirokonto.
Insatsen återbetalas till medlemmen efter utträde, i enlighet med vad som sagts i föreningslagen.
§ 5 Andra avgifter
Avgifter kan tas ut vid användandet av föreningens transportmedel, så som bokningsavgift, timavgift,
milavgift och eventuellt en månadsavgift på maximalt 500 kronor. Avgifterna skall tillsammans motsvara det som krävs för att klara den verksamhet som medlemmarna har beslutat om.
§ 6 Förlagsinsatser
Styrelsen beslutar om kapital skall tillföras föreningen i form av förlagsinsatser. Dessa får innehas av
andra än föreningens medlemmar, men förutsätter ett genuint intresse för föreningens verksamhet.
§ 7 Inträde i föreningen
Styrelsen kan bevilja inträde i föreningen om sökanden erlagt eller förbundit sig att erlägga erforderliga insatser/avgifter. Som medlem kan antas såväl fysisk som juridisk person.
§ 8 Föreningens styrelse och revisorer
Föreningens styrelse skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter och lägst två suppleanter och
högst fyra suppleanter. Ordförande och suppleanter väljs på ett år och styrelseledamöter väljs av
föreningsstämman på två år. (Vid första gångens val skall minst hälften av ledamöterna, genom lottning, ha mandattiden ett år.) Föreningens böcker och räkenskaper skall granskas av en revisor med
en suppleant. Revisor och suppleant utses på ordinarie föreningsstämma och väljs på ett år.
§ 9 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar ett kalenderår.
§ 10 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma äger rum före utgången av april månad. Kallelse till föreningsstämma sker
per brev eller e-post tidigast fyra veckor före stämman, senast två veckor före ordinarie och en vecka
före extra stämma. Kallelsen skall innehålla uppgift om mötesdag, tidpunkt samt plats för mötet.
Andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom e-post eller vanlig post.
Kallelsen skall innehålla förslag till dagordning, där följande punkter skall ingå:
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
3. Årsmötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning och röstlängd
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
6. Revisionsberättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
10. Val av ny ordförande
11. Val av ledamöter och suppleanter
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Val av valberedning
14. Beslut om avgifter och arvoden
15. Inkomna motioner
16. Övriga frågor

§ 11 Tecknande av föreningens firma
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen därtill utser.
§ 12 Revision
Styrelsen skall lämna sin årsredovisning till revisorn senast före januari månads utgång.
§ 13 Motioner
Medlem som vill ha ett ärende behandlat på föreningsstämman skall anmäla detta skriftligen senast
tre veckor före stämman.
§ 14 Uteslutning av medlem
Medlem som inte följer sina åliggande gentemot föreningen eller motarbetar föreningen, får uteslutas
av styrelsen. Uteslutningen skall bekräftas av föreningsstämman. Har medlem under en sammanhängande period av minst två år inte utnyttjat föreningens tjänster, eller på annat sätt givit sig tillkänna, kan medlemmen uteslutas av föreningsstämman.
§ 15 Avgång ur föreningen
Avgång ur föreningen, såväl beroende på egen begäran som på uteslutning, äger rum vid den bokslutstidpunkt som inträffar tre månader efter uppsägningen eller uteslutningen.
Medlem som sagt upp sig eller uteslutits får inte fram till avgången delta i överläggningar och beslut
om föreningens angelägenheter. För medlem som uteslutits upphör omedelbart rätten att använda
föreningens tjänster.
§ 16 Återbetalning av insats
Medlem som sagt upp sig har rätt att få tillbaka sin insats i den ordning som föreskrivits i föreningslagen. När medlem sagt upp sitt medlemskap har denne rätt att sex månader efter avgången få ut
sina medlemsinsatser, eller den del av medlemsinsatserna som föreningens insatskapital och fria
kapital räcker till, utan att drabba de kvarvarande medlemmarnas lika rätt. Medlem som uteslutits
har inte rätt att få tillbaka sin insats.
§ 17 Medlems rösträtt
Rösträtt utövas personligen eller genom fullmakt. Varje insats berättigar till en röst. Medlem som ej
erlagt beslutade avgifter, äger ej rätt att utöva sin rösträtt.
§ 18 Vinstdisposition
Sedan i lag föreskriven avsättning gjorts till reservfond, skall uppkommen vinst efter beslut om återbäring avsättas till en dispositionsfond.
§ 19 Likvidation
Föreningsstämman beslutar om eventuell likvidation. Beslut om likvidation skall biträdas av:
* samtliga föreningens medlemmar, inte bara de som är med på föreningsstämman eller
* två på varandra följande föreningsstämmor. På den andra stämman måste minst två tredjedelar av
de röstande rösta för likvidation. På den första räcker det med enkel majoritet.
§ 20 Fördelning av tillgångar
Vid föreningens upplösning skall först eventuella fordringsägare få ut sina fordringar. Gällande resterande medel skall i första hand användas för att täcka utbetalning av medlemmarna insatser. Vad
som därefter återstår delas lika mellan medlemmarna.
§ 21 Medlems ansvar
Medlem skall vårda och använda föreningens fordon på ett ansvarsfullt sätt enligt de regler för uthyrning som föreningen fastställer.
§ 22 Ändringar av stadgar
För ändring av stadgar krävs beslut på två på varandra följande föreningsstämmor, under den senare
skall beslut fattas med två tredjedels majoritet eller den större majoritet som krävs enligt 7 kap. 15§
”Lagen om ekonomiska föreningar”.

