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Stadgar för Andreastorpets Vänboende ekonomisk förening  
 
 
 
FÖRENINGENS FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 
§ 1. Föreningens firma 
Fö reningens namn a r Andreastörpets Va nböende ek. fö r. 
 
§ 2. Föreningens säte 
Fö reningens styrelse har sitt sa te i Tanums kömmun, Va stra Gö talands la n. 

§ 3. Föreningens ändamål och värdegrund  

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att  

- utgöra en byggemenskap som förbereder, planerar och hitta former för finansiering för 
medlemmarnas gemensamma helårsboende i kooperativa hyresrätter med 
utgångspunkt i social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.  

- förbereda bildandet av Andreastorpets Vänboende Kooperativ Hyresrättsförening 

Föreningens värdegrund är att 

 - verka för ett socialt hållbart boende genom boendedemokrati och boendegemenskap 

- verka för ett ekonomiskt hållbart boende genom eget arbete i planerings- och 
byggskedet samt eget förvaltningsarbete 

- verka för ett ekologiskt hållbart byggande och boende genom hushållning med 
resurser, minimal klimatpåverkan, stödjande av lokala kretslopp samt andra 
miljöbefrämjande åtgärder 

MEDLEMSKAP 
§ 4. Medlem 
Till medlem kan den antas söm ansluter sig till fö reningens stadgar öch va rdegrund öch 
aktivt vill verka fö r fö reningens a ndama l.  
 
Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen, som prövar ansökan. Nya 
medlemmar väljs in på styrelsemöte. 
 
Medlem tar del av öch deltar efter fö rma ga i fö reningens sammankömster. Varje medlem 
bidrar till fö reningen genöm egen arbetsinsats. Arbetsinsatsens inneha ll öch störlek 
besta ms av fö reningssta mman, döck hö gst 6 timmar per ma nad. 
 
Varje medlem har en rö st. Medlem kan fö retra das av annan medlem öm skriftlig fullmakt 
finns. Medlem kan med fullmakt fö retra da hö gst en annan medlem. 
 
§ 5. Medlemsinsats 
Medlem skall delta med en öbligatörisk insats öm 1 000 kr. Medlem kan delta med upp 
till tiö ö verinsatser öm vardera 1 000 kr. 
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Medlemsinsats betalas inöm 1 ma nad fra n det att intra det blivit gödka nt till av 
fö reningen anvisat köntö. 
 
Obligatörisk medlemsinsats a terbetalas inte. 
 
§ 6. Årsavgift 
Medlem ska betala den a rsavgift söm fö reningssta mman beslutar öm. A rsavgiften fa r 
faststa llas till hö gst 2,5 % av prisbasbelöpp. Avgiften ska betalas till av fö reningen 
anvisat köntö senast 4 veckör efter fö reningssta mman. 
 
(2021 a r prisbasbelöppet 47 700 kr, dvs 2,5 % a r ca 1190 kr) 
 
§ 7. Serviceavgift 
Styrelsen kan besluta öm en serviceavgift fö r medlemmarna fö r att ta cka fö reningens 
köstnader fö r att tillhandaha lla sa rskild service eller tja nst söm ma ste kö pas fö r att 
kunna fö rverkliga fö reningens syfte. 
 
Serviceavgiften fa r faststa llas till hö gst 2,5 % av prisbasbelöpp per medlem öch a r.  
 
(2021 a r prisbasbelöppet 47 700 kr, dvs 2,5 % a r ca 1190 kr) 
 
§ 8. Förlagsinsatser 
Kapital i förm av sa rskilda insatser, s.k. fö rlagsinsatser, fa r tillskjutas fö reningen. Sa dana 
insatser fa r tillskjutas av sa va l medlemmar söm icke medlemmar. Styrelsen beslutar öm 
vem söm skall fa  tillskjuta fö rlagsinsats öch till vilket belöpp. Styrelsen beslutar öm de 
principer söm skall ga lla fö r utdelning pa  fö rlagsinsatser.  
 
Fö rekömmer fö rlagsinsatser skall fö reningssta mman a rligen besluta öm utdelning pa  
dessa i enlighet med vad söm anges i fö rlagsbevisen. Beslutad utdelning pa  
fö rlagsinsatser fö rfaller till betalning inöm tva  veckör fra n beslutet.  
 
Den söm innehar en fö rlagsandel har ra tt att fa  denna inlö st tidigast fem a r efter 
tillsköttet, fö rutsatt att en skriftlig uppsa gning sker minst tva  a r i fö rva g. Medlemmar 
kan inneha fö rlagsinsatser utan begra nsning. Andra a n medlemmars innehav fa r aldrig 
ö verstiga summan av medlemsinsatser. 
 
§ 9. Anmälan om utträde och uteslutning 
Anma lan öm uttra de sker skriftligen till styrelsen. 
 
Avga ng ur fö reningen a ger rum vid den bökslutstidpunkt söm intra ffar tidigast en ma nad 
efter uppsa gningen eller uteslutningen. 
 
Medlem, söm bryter möt stadgar, a ndama l eller va rdegrund, inte erla gger beslutade 
avgifter eller söm uppenbarligen skadar fö reningen, fa r uteslutas av fö reningssta mman. 
 
§ 10. Turordningsrätt 
Kö plats till böstad tilldelas medlem enligt fö rva rvad turördning. Fö r att erha lla 
turördningsra tt ma ste medlemsinsatsen vara erlagd. Kriterier fö r turördning faststa lls 
a rligen pa  ördinarie fö reningssta mma. 
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ORGANISATION 

§ 11. Styrelse 
Styrelsen skall besta  av la gst tre öch hö gst sju ledamö ter samt tva  suppleanter. 
Mandattiden fö r ledamö ter a r ett eller tva  a r.  Ordfö rande va ljs pa  ett a r. Tva  av 
ledamö terna va ljs pa  tva  a r öch ö vriga ledamö ter va ljs pa  ett a r. Suppleanter va ljs pa  ett 
a r öch intra der i styrelsen i den ördning de blivit valda. 
 
Styrelsen a r beslutsma ssig öm fler a n ha lften av styrelsens ledamö ter a r na rvarande. 
Styrelsen skall arbeta enligt de riktlinjer söm antagits av sta mman. 
Fö reningssta mman kan besluta öm att en icke-medlem kan va ljas in i styrelsen. 
Fö reningssta mman utser ördfö randen i styrelsen. 
 
§ 12. Revisor 
Pa  ördinarie fö reningssta mma utses en eller tva  revisörer samt en revisörssuppleant 
söm va ljs pa  ett a r. 
 
§ 13. Räkenskapsår 
Fö reningens ra kenskapsa r a r lika med kalendera r. 
 
§ 14. Föreningsstämma  
Fö reningssta mman a r fö reningens hö gsta beslutande örgan. 
 
Ordinarie fö reningssta mma skall ha llas fö re april ma nads utga ng. 
Vid ördinarie fö reningssta mma skall fö ljande a renden fö rekömma till behandling: 
1. Sta mman ö ppnas av fö reningens ördfö rande eller den söm styrelsen utsett 
2. Faststa llande av rö stla ngd 
3. Val av ördfö rande vid sta mman 
4. Val av mö tessekreterare 
5. Val av tva  prötökölljusterare 
6. Fra ga öm sta mman blivit stadgeenligt utlyst 
7. Styrelsens a rsredövisningshandlingar 
8. Revisiönsbera ttelse söm inkluderar köntröll av medlemsregistret 
9. Faststa llande av resultat-öch balansra kning samt beslut i anledning av a rets 

vinst eller fö rlust 
10. Fra ga öm ansvarsfrihet fö r styrelsen 
11. Beslut öm arvöden till styrelseledamö ter 
12. Faststa llande av antalet ledamö ter i styrelsen 
13. Val av styrelseledamö ter öch styrelsens ördfö rande 
14. Val av revisör/-er öch revisörssuppleant 
15. Val av valberedning 
16. Beslut öm a rsavgift 
17. Beslut öm arbetsinsats 
18. Turördningsra tt 
19. A renden söm styrelsen ha nskjutit till fö reningssta mman 
20. Anma lda a renden 
21. Mö tet avslutas 

 
Extra fö reningssta mma skall ha llas vid de tillfa llen öch fö r de a ndama l 
fö reningssta mman i fö rva g beslutat eller da  styrelsen, revisör eller minst 1/10 av 
medlemmarna finner det erförderligt. 
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§ 15. Kallelse till föreningsstämma 
Kallelse till fö reningssta mma ska utfa rdas genöm en persönlig kallelse till samtliga 
medlemmar genöm utdelning per e-pöst eller brev per pöst. 
 
Kallelse skall vara utsa nd tidigast sex veckör öch senast tva  veckör fö re ördinarie 
fö reningssta mma öch senast tva  veckör fö re extra fö reningssta mma.  
 
Mötiöner skall vara styrelsen tillhanda senast fem veckör fö re ördinarie 
fö reningssta mma. 
 
§ 16. Andra meddelanden 
Fö rutöm kallelse till fö reningssta mma skickas a ven andra meddelanden till 
medlemmarna via e-pöst eller brev per pöst. 
 
§ 17. Stadgeändring 
Fö r a ndring av fö reningens stadgar kra vs enighet bland na rvarande medlemmar 
(könsensus) eller beslut med tva  tredjedelars majöritet pa  tva  av varandra fö ljande 
fö reningssta mmör med minst tva  veckörs mellanrum. I kallelse till sa dant mö te skall 
tydligt anges a ndringsfö rslaget.  
 
§ 18. Överskottsfördelning 
Fritt eget kapital enligt balansra kningen skall fö ras i ny ra kning. 
 
§19. Upplösning 
Ett beslut öm fö reningens upplö sande ska bitra das av minst tva  tredjedelar (2/3) av de 
rö stande vid tva  pa  varandra fö ljande fö reningssta mmör med minst tva  veckörs 
mellanrum fö r att bli ga llande. 

Vid fö reningens upplö sande skall dess tillga ngar och skulder regleras. Medlemsinsatser 
skall a terbetalas sa  la ngt detta a r mö jligt. Uppkommer ett ö verskott skall detta fördelas 
lika mellan medlemmarna. 

 
 
Dessa stadgar har antagits vid konstituerande föreningsstämma för  

Andreastorpets Vänboende ek för  
Gerlesborg, 21 december, 2020 


