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Förslag till stadgar Ekobil Ekonomisk Förening 
 
 
§  1. 
Föreningens firma är Ekobil i Örebro Ekonomisk Förening. 
 
 
§. 2. 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anskaffa, förvalta och 
till medlemmarna uthyra bilar och andra fordon. 
 
Föreningen ska dessutom verka för att bilanvändningen sker med hänsyn till behovet av en ekologiskt hållbar 
utveckling i samhället, med så låga utsläpp som möjligt. 
 
 
§  3. 
Föreningens styrelse har sitt säte i Örebro och medlemsmöten hålls i Örebro.  
 
 
§. 4. 
Varje medlem betalar en insats på 2000 kronor. Insatsen ska vara inbetald innan medlemmen hyr bil av 
föreningen. 
 
 
§. 5. 
Nya medlemmar väljs in av styrelsen. Styrelsen kan delegera till en eller flera styrelsemedlemmar att bevilja 
medlemskap. 
 
Enskild person som är medlem ska betala den avgift som föreningsstämman beslutar. 
 
Hyran för bilar fastställs av styrelsen. 
 
För juridiska personer skall en överenskommelse slutas mellan föreningen och den juridiska personen om 
månadsavgift. Månadsavgiften ska stå i proportion till antalet användare. 
 
Bland de åtaganden som ligger på varje medlem är följande: 
 
1. Att respektera bokade hyrtider. 
2. Att vid behov tanka bilen. 
3. Att rapportera skador på bilen. 
4. Att betala månadsavgifter och hyravgifter. 
5. Att betala självrisk när bilen har skadats. 
 
 
§. 6. 
Medlem som trots påminnelser inte betalar sin månadsavgift stryks som medlem efter tre månader. 
 
Medlem som inte följer sina åtaganden, skadar föreningen eller motarbetar föreningen kan suspenderas av 
styrelsen. Då ska ärendet gå vidare till årsstämman för beslut om uteslutning. Medlem som suspenderats och 
hotas av uteslutning har rätt att närvara vid årsstämman för att lägga fram sin sak. 
 
Medlem som suspenderats kan också på egen begäran lämna föreningen. Då ska ärendet rapporteras till 
årsstämman. 
 
En suspenderad medlem får inte hyra bil av föreningen – tills årsstämman fattat sitt beslut. Medlem som 
suspenderats får inte heller delta i överläggningar eller beslut om föreningens angelägenheter. 
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Medlem som uteslutits – eller lämnar föreningen efter att ha suspenderats – har inte rätt att få tillbaka sin insats. 
 
 
§. 7. 
Anmälan om utträde ska ske skriftligen eller via mejl till styrelsen. För att att anmälan ska vara giltig bör 
medlemmen begära bekräftelse via mejl från styrelsen. 
 
Uppsägningstiden för medlemskap är tre månader, från det datum då anmälan om utträde anlänt till styrelsen. 
 
Medlem som anmält sitt utträde har rätt att få tillbaka sin insats i den ordning som föreskrivs av 
föreningslagen. 
 
 
 
§. 8. 
Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter. 
 
Därtill ska styrelsen ha lägst två och högst fyra ersättare. Ersättare har närvaro- och förslagsrätt på styrelsens 
sammanträden. 
 
Föreningsstämman kan besluta om arvoden för hela eller delar av styrelsen. 
 
 
§  9. 
Föreningsstämman ska välja två revisorer och två ersättare. 
 
 
§ 10. 
Föreningsstämman ska utse minst två och högst fyra personer att utgöra valberedning inför nästa 
föreningsstämma. 
 
 
§ 11. 
Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. Styrelsen utser vilka som tecknar föreningens 
firma.    
 
 
§ 12. 
Ordinarie föreningsstämma äger rum i april eller maj. 
 
Kallelse till föreningsstämma sker via brev eller – om medlem så tillåter – via mejl samt på Ekobils 
webbplats. Kallelsen ska skickas ut och publiceras på hemsidan senast två veckor före stämman. 
 
En extra föreningsstämma ska inkallas om en majoritet av styrelsen eller en tredjedel av medlemmarna så 
begär. 
 
Styrelsen ska lämna sin redovisning till revisorerna senast fyra veckor före årsstämman. 
 
Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla ärendet 
per post eller via elektroniska medel till styrelsen senast den 31 mars. 
 
 
§ 13. 
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden avhandlas. 
 
1. Stämmans öppnande. 
2. Fastställande av röstlängd. 
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3. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst. 
4. Val av ordförande och sekreterare för stämman. 
5. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
7. Styrelsens ekonomiska berättelse. 
8. Revisorernas berättelse. 
9. Fastställande av balansräkning och resultaträkning. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 
11. Beslut om föreningens ekonomiska resultat. 
12. Fastställande av månadsavgift. 
13. Fastställande av eventuella arvoden. 
14. Motioner från medlemmar. 
15. Val av ordförande. 
16. Val av styrelseledamöter och ersättare. 
17. Val av revisorer och två ersättare. 
18. Val av valberedning inför nästa års föreningsstämma. 
19. Övrig diskussion. 
 
§  14. 
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret. 
 
§ 15. 
Uppkommen vinst efter avsättning till återbäring ska, sedan i lag föreskriven avsättning skett till 
reservfonden, avsättas till en dispositionsfond. 
 
§ 16. 
Föreningsstämman beslutar om eventuell likvidation. För att beslut om likvidation ska vara giltigt krävs 
antingen att beslutet stöds av samtliga medlemmar, inte bara de som är med på föreningsstämman eller att 
beslutet tas av två på varandra följande föreningsstämmor. På den första stämman kan beslutet tas med enkel 
majoritet. På den andra stämman måste minst två tredjedelar stödja beslutet. 
 
§ 17. 
Vid föreningsstämmans upplösning ska medlemmarna i första hand få tillbaka sina insatser. Vad som 
därefter återstår delas lika mellan medlemmarna. 
 
§ 18. 
För ändring av dessa stadgar krävs två på varandra följande medlemsstämmor. På den första stämman kan 
beslutet tas med enkel majoritet. På den andra stämman måste minst två tredjedelar av de närvarande stödja 
beslutet. 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


