
Lagutskottets betänkande 

1986/87:20 
om ekonomiska föreningar rn. m. 
(prop. 1986/87:7, delvis) 

Sammanfattning 

I betänkandet behandlas proposition 1986/87:7 vari läggs fram förslag till lag 

om ekonomiska föreningar som skall ersätta 1951 års lag i samma ämne. 

Lagförslaget innebär framför allt en modernisering och förenkling av 

nuvarande bestämmelser. Bland nyheterna märks att firmaskyddet för de 

ekonomiska föreningarna sträcks ut fran att gälla inom ett hin till att giilla 

inom hela landet. Vidare föreslås regler om verkställande direktör och om 

effektivare revision. Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den l 

januari 1988. 

Tvi! i propositionen framlagda lagförslag har överbmnats till niiringsut

skottet och kommer att behandlas av det utskottet i samband med proposi

tion 1986/87: 12 om ny bank lagstiftning. 

l betänkandet behandlar utskottet ocksa dels en under riksmötet 1985/86 

väckt fristående motion. dels två med anledning av propositionen viickta 

motioner. dels en under riksmötet 1986/87 viickl fristiit:nde motion. 

Utskottet tillstyrker bifall till propositionen med tvä smiirre ändringar. 

Motionerna avstyrks. Till betänkandet har fogats sex reservationer (en m. fp. 

c och fem m. fp) oeh ett siirskilt yttrande ( e). 

Propositionen 

l propositionen föreslår regeringen (justitiedepartementet) - efter hörande 

av lagrade! - att riksdagen antar i propositionen framlagda förslag till 

I. lag om ekonomiska föreningar. 

2. lag om införande av lagen ( 1987:000) om ekonomiska föreningar. 

3. lag om ändring i lagen ( 1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse 

m.m .. 

4. lag om ändring i bostadsrättslagcn ( 1971 :-179). 

5. lag om ändring i lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. 

6. lag om ändring i lagen (1975:-117) om sambruksföreningar. 

7. lag om ändring i lagen ( 1976:351) om styrelserepresentation för de 

anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar. 

Lagförslagen 3 och 7 har av lagutskottet överlämnats till näringsutskottct 

för att möjliggöra samordning med de i proposition 1986/87:12 om ny 

banklagstiftning framlagda förslagen till lag om ändring i lagen (I 96 7 :531) 

om tryggande av pensionsutfästelse m. m. och lag om ändring i lagen 
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(1976:351) om styrdserepresentation för de anstiillda i aktieholag och 

ekonomiska föreningar. 

Lagförslagen I. 2 och 4-6 har intagits i bilaga I till betiinkandet. 

Motions yrkanden 

I. Under 1985/86 års riksmöte väckt motion 

1985/86:L263 av Gunilla Andre m. fl. (c) vari - med hänvisning till vad som 

anförts i motion 1985186:'.'1306 - yrkas att riksdagen beslutar att hos 

regeringen begiira förslag innebiirande att antalet medlemmar som krävs för 

att bilda en kooperativ förening reduceras till tre. 

Il. Med anledning av propositionen väckta motioner 

1986/87:Ll 12 av Ulla Orring m. fl. (fp) vari yrkas 

J. att riksdagen heslutar <itt. med de iindringar som framgar av bilaga 2 till 

utskottets betiinkande. anta regeringens förslag till ny lag om ekonomiska 

föreningar samt förslag till lag om införande av den nya föreningslagen. 

2. att riksdagen beslutar att anta i bilaga 2 till utskottets betiinkande intaget 

förslag till iindring i bostadsriittslagen. 

3. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad 

som i motionen anförts om iindring av reglerna om styrelseval i bostadsriitts

föreningar. s:I att dessa kommer att anknyta till vad som i motionen 

föreslagits angt1ende styrelseval i ekonomiska föreningar. 

! lJ86/87: L 113 av Per-Olof Strindberg m. fl. (m) vari yrkas att riksdagen avslår 

propositionen st1vitt avser de förslag som framläggs i kapitel 2.6 om 

dfcktivare revision. 

lll. Under riksmötet 1986/87 väckt fristående motion 

1986/87:L207 av Gunilla Andre och Görd Thurdin (bi1da c) vari - med 

hiinvisning till vad som anförts i mlltion 1986/87:A238 - yrkas 

I. att riksdagen heslutar att hos regeringen begiira förslag innehiirande att 

antalet medlemmar som krävs för att bilda en kooperativ förening reduceras 

till tre. 

2. att riksdagen beslutar att hos regeringen begära förslag innebiirande att 

registreringsavgiften för kooperativa föreningar sänks eller avskaffas. 

Utskottet 

Propositionens huvudsak.liga innehåll 

I propositionen liiggs fram förslag till lag om eko1wmiskafiireningar som 

skall ersätta I 951 ärs lag i samma iimne. Till grund för propositionen ligger l'tt 

av kooperationsutredningcn fr~unlagt betiinkande (SOU 1984:9) Kooperati

va föreningar. Lagförslaget innebiir framför allt en modernisering och 

förenkling av nuvarande bcstiimmdser. Bland nyheterna miirks att firma-
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skyddet för de ekonomiska föreningarna str[icks ut fr{111 att giilla inom ett liin 

till att g~illa inom hela landet. Vidare föreslås regler om verkst~illande 

direktör och om effektivare revision. De nuvarande bestiimmelserna om 

förcningslcdningens medborgarskap och bnsiittning mjukas upp n~ir det 

g~iller nordiska medborgare.· En annan nyhet iir regler om fusion mellan en 

moderförening och ett dotteraktiebolag. De sistniimnda reglerna syftar bl. a. 

till att unclerl~itta för arbetskooperationen. Den nya lagstiftningen föresläs 

triida i kraft den I januari ·1988. 

Allmänna överväganden 

Aktiebolag och ekonomisk förening iir de enda associationsformer som 

enligt svensk riitt kan användas för niiringsv~rksamhet utan personligt ansvar 

för ~igarna. 

G~illande bestiimmelscr om ekonomiska föreningar i allmlinhet finns i 

lagen ( 1951 :3(~8) om ekonomiska föreningar. Förcningslagen trädde i kraft <'ir 
1953 och ersatte en lag från år 1911 i iimnet. Utmiirkande flir en ekonomisk 

förening är att den genom ekonomisk verksamhet skall främja sina medlem

mars dwnomiska intressen och att medlemmarna skall delta i vcrksamhetrn 

som konsumenter. leverantörer eller ptt annat siitt. Kravet pi1 deltagande i 

verksamheten ger elen ekonomiska föreningen en kooperativ prägel. Den 

kooperativa karaktären markeras ytterligare genom att medlemskapet i 

princip skall vara öppet. genom att varje medlem som huvudregel skall ha en 

röst samt genom att utdelning av överskott i huvuds;ik skall ske i'proportion 

till varje medlems deltagande i verksamheten. I övrigt bygger förcningslagen 

i hög grad pt1 d(•n iildre lagstiftningen om aktiebolag. niirnligen lagen 

(I 94-k705) om aktiebolag. 

Vissa ekonomiska föreningar regleras av siirskild lagstiftning. För bostads

rättsföreningar finns såltirida siirskilcla regler i bostadsrättslagen ( 197 l :479). 

Totalt är för närvarande ca 20 000 ekonomiska föreningar registrerade i 

liinsstyrclsernas föreningsregister. Av dessa föreningar iir uppskattningsvis 

ca 6 000 registrerade enligt 19 l 1 ars föreningslag. Av äterstoden iir ca 9 000 

bostadsriittsföreningar och ca 5 000 föreningar som iir registrerade enligt 

1951 års lag. 

Den form av den svenska kooperationen srnn iir 'mest utvecklad .är elen 

allmänna konsumentkooperationen. Det finns iiven kooperativ verksamhet 

med annan inriktning. t. ex. för organisatinn av sparande och krediter och för 

olika producentkooperativa verksamheter. t. ex. inom lantbruket och iikeri

näringen. Arbetskooperationen är en kooperativ form som har rönt likat 

intresse under senare år. 

En stor del av landets befolkning iir som medlemmar. kunder eller 

anstiillda engagerade i nagon form av kooperativ verksamhet. Antalet 

medlemmar uppgår till, inom konsumentkooperationen ca 3 miljoner, inom 

bostaclskooperationen ca 600 non och inom producentkooperationen, diir 

lantbrukskoopcrationen iir den övervägande delen. drygt 150 oon. Totalt 

sysselsatte kooperationen i slutet av 1970-talct ca 165 000 personer. vilket 

motsvarade ca 5 s;;. av samtliga sysselsatta i Sverige. A1.1delcn av bruttonatio

nalprodukten var likaledes ca 5 r·.~ .. 
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Som framgiir av det anförda utgör de ekonomiska föreningarna en viktig LU 1986/87:20 
del av det svenska näringslivet. Som associationsform utgör den ekonomiska 

föreningen vidare ett värdefullt komplement till. andra företagsformer, 

främst då aktiebolaget. Med sitt starka inslag av aktiv medverkan från 

medlemmarna ger det kooperativt arbetande företaget de människor som så 

önskar möjlighet att engagera sig i driften av verksamheten i större 

utsträckning än aktieägarna i aktiebolag kan göra. Enligt utskottets mening 

är det mot den angivna bakgrunden angeläget att den civilrättsliga lagstift-

ningen rörande de ekonomiska föreningarna har en ändamålsenlig utform-

ning. 

Under senare år har ett betydande reformarbete skett på det associations

rättsliga området: År 1975 infördes en ny aktiebolagslag (1975: 1385). Turen 

kom härefter till lagstiftningen om handelsbolag och enkla bolag som år 1980 

ersattes av en ny lag. Också föreningslagcn har varit föremål för vissa 

reformer. År 1980 ändrades sitlunda redovisnings- och revisionsreglerna 

(prop. 1979/80: 144, LU 1980/81 :4). Ändringarna innebar i huvudsak en 

anpassning av dessa regler till motsvarande bestämmelser i aktiebolagslagen. 

På grundval av ett av kooperationsutredningen avgivet betänkande (SOU 

1981:60) Kooperationen i samhället infördes vidare år 1984 bestämmelser i 

föreningslagen om s. k. förlagsinsatser. De sistnämnda bestämmelserna 

syftar till att göra det möjligt för föreningarna att dra till sig riskbärande 

kapital även från andra än medlemmarna. 

Enligt utskottets mening kan föreningslagen trots de reformer som 

genomförts inte anses motsvara de krav som börstrillas på en ändamålsenlig 

lagstiftning. 1951 års föreningslag är sålunda utformad efter mönster av 1944 

års aktieholagslag. Det innebär att betydande skillnader som inte är sakligt 

motiverade finns mellan föreningslagstiftningen och annan associationsrätts

lig lagstiftning, nt1got som knappast kan vara till fördel för det praktiska 

rättslivet. Härtill kommer att föreningslagen som framhalls i propositionen 

är svåröverskådlig och innehåller åtskilliga bestämmelser av utpräglad 

detaljkaraktär. Starka skäl talar alltså för att 1951 itrs fiireningslag nu bör 

ersättas med en ny lag om ekonomiska föreningar. Det förslag till en 

modernisering och förenkling av regelsystemet som kooperationsutredning

en lagt fram har också fått ett positivt mottagande vid remissbehandlingen. 

I det följande kommer utskottet att behandla de frågor som tagits upp i 

motionerna eller som eljest tilldragit sig utskottets uppmiirksamhet. 

Medlemsantal i ekonomisk förening 

I propositionen föreslås att nu gällande regler om minsta antal medlemmar i 

en ekonomisk förening förs över till den nya föreningslagen. Sålunda 

kommer även i fortsättningen huvudregeln vara att en ekonomisk förening 

skall bestå av minst fem medlemmar. Antalet medlemmar får dock vara tre 

eller fyra om minst tre av medlemmarna är ekonomiska föreningar eller 

andra föreningar som är att anse som juridiska personer (2 kap. 1 § ). I 

propositionen föreslås inte i1ägon ändring av det nu gällande kravet i 43 * 
bostadsrättslagen (1971:479) att minsta antal medlemmar i en bostadsrätts

förening skall vara fem. 



I motionerna 1985/86:L263 (c) och 1986/87:L207 (c) framhålls att många 

arbetstillfällen för kvinnor kommer att försvinna 'från arbetsmarknaden i 

framtiden och att det därför är viktigt att kvinnorna stimuleras att ägna sig ät 
privat företagsamhet. Många kvinnor hyser dock av olika skiil tveksamhet att 

ensamma starta eller överta ett företag. Helst vill de enligt motionärerna 

arbeta tillsammans med andra. Den kooperativa företagsformen kan då vara 

ett fördelaktigt alternativ. Motionärerna anser det angeläget att lagstiftning

en inte försvårar hildandet av kooperativa företag. Enligt motionärerna kan. 

särskilt i inledningsskedet av en kooperativ verksamhet, det nuvarande 

kravet på fem medlemmar vara svårt att uppfylla. Motionärerna yrkar 

(yrkande 1 i motion L207) därför att förslag framläggs om att minimiantalet 

sänks till tre medlemmar. 

Utskottet vill framhålla att kravet pä minst fem medlemmar i en 

ekonomisk förening motiverats av föreningarnas kooperativa karaktär. En 

sänkning av minimiantalet skulle enligt utskottets mening innehära att det 

kooperativa inslaget i viss mån gick förlorat. Då frågor med anknytning till 

kravet på medlemsantalet i en annan kooperativ verksamhetsform, nämligen 

bostadsrättsföreningarirn. tidigare behandlats i riksdagen (se senast LU 

1984/85 :32) har utskottet därför ställt sig avvisande till tanken på en sänkning 

av kravet. 

Bostadsrättslagen ses för närvarande över av en särskild tillkallad utreda

re. I direktiven för utredningsarhetet (dir. 1986:5) hänvisar departements

chcfen bl. a. till utskottets ovan angivna hetänkande och anför att han delar 

uppfattningen att kravet på minsta antal medlemmar i en bostadsrättsfören

ing och det i praxis gällande kravet på minsta antal Higenhetcr även 

fortsättningsvis bör gälla. Utredaren bör dock överväga om inte kravet på 

minsta antal medlemmar i inledningsskedet av en förenings verksamhet bör 

kunna minskas från fem till tre. Ett motiv för en sådan förlindring skulle 

enligt direktiven vara det praktiska tillviigagångssättet med föreningsbild

ning genoms. k. kontorsstiftning, dvs. att föreningen bildas utan de boendes 

medverkan. Projekt av servicehuskaraktär med t. ex. kommunen och 

organisationer som stiftare skulle då kunna genomföras på ett smidigare sätt. 

De särskilda skäl som sålunda kan föreligga för att bostadsrättsföreningar 

under en övergångstid bör kunna tillåtas att ha färre medlemmar än fem har 

enligt utskottets mening inte biirkraft när det gäller ekonomiska föreningar i 
allmänhet. 

På grund av det anförda och då nuvarande ordning s;'\vitt känt inte 

inneburit några nackdelar för nystartade föreningar kan utskottet inte ställa 

sig bakom motionärernas förslag. Utskottet tillstyrker s{1ledes bifall till 

propositionen i aktuell del och avstyrker bifall till motionerna L263 och L207 

yrkande I. 

Föreningsmedlemmarnas inflytande 

Utmärkande för de ekonomiska föreningarna är att medlemmarna i större 

eller mindre utsträckning engagerar sig i föreningens olika angelägenheter 

och inte bara väljer förvaltande och kontrollerande organ samt träffar 

avgöranden pa grundval av årsredovisningen. 
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Medlemmarnas bcslutandcriitt skall enligt 1951 i1rs föreningslag utövas p[1 

föreningsstiimman. Förcningsstiimman är i princip föreningens högsta beslu

tande nrgan. Stiirnman har beslutanderätt rörande föreningens organisation 

och s{1dana inre förhiillanden som tillsiittande och entledigande a\· styrelse 

och revisorer. ökning eller minskning av insatskapitalet. bcstiimmelser om 

avgifter till föreningen. foststiillande av f1rsredovisning och (1tgiirdcr med 

anlcd11ing av vinst och förlust. ändring av stadgarna samt upplösning av 

föreningen genom likvidation eller fusion. 

Huvudregeln iir att varje medlem i föreningen har en röst pa fiirenings

stämman. Undantag hiirifr{111 kan dock ske genom föreskrifter i stadgarna. 

Ledningen av föreningens verksamhet och förvaltningen av dess angelii

genhcter skall handhas av en stvrdse mL'd minst tre ledamöter. Styrelsen skall . 

som niimnts utses av föreningsstiimman. I föreningens stadgar kan tas in 

föreskrifter om att styrebeledamötcr skall utses på annat siitt. 

Styrelseledamot skall i princip vara medlem i föreningen. Undantag frän 

kravet p[1 medlemskap kan emellertid göras i S:irskilt angivna fall genom 

föreskrifter i föreningens siadgar. 

I fr[1ga 0111 fiireningsstiimmans beslut 0111 ändring m· stadgarna finns 

siirskilda regler. För att ett beslut om stadgeändring skall bli giltigt krävs 

antingen att samtliga riistberiittigade i föreningen har varit ense om beslutet 

eller att beslutet fattats p<t tl'il på varandra följande sUimmor och pä den 

senare stiim111an bitriitts av minst tv[i tredjedelar av de röstande. För vissa 

iindringsbeslut kriivs siirskild röstmajoritct. Har i stadgarna tagits in ytterli

gare villkor för iindring av stadgarna skall villkor,et gälla. Kriivs enligt 

stadgarna rL·gcringens tillst:ind till en stadgeändring för under niirmare 

angivna förutsättningar intl' detta villkor ändras utan regeringens tillstimd. 

De redovisade bcstiimmclscrna i 1951 {irs föreningslag iir enligt bostads

riittslagen i princip tillämpliga ocks[1 pä bostadsriittsföreningar. För bostads

riittsföreningar giiller hiirutiiwr vissa siirskilda bestiimmelser. I frt1ga om 

röstriitt föreskrivs s{tlunda att om flera medlemmar innehar bostadsriitt 

gemensamt. dl:' har endast en röst tillsammans om inte annat följer av 

föreningens stadgar. Bctriiffandc styrelsen i en bostadsrättsförening giiller 

enligt bostadsriittslagen att minst tv<'i av ledamöterna skall utses av föreningsc 

stiimman. Ar antalet styrelseledamött'r mindre lin fem skall minst cn lt'damot 

väljas av stamman. 

I propositionen förcsbs att gällande regler om föreningsmcdlcms röstriitt. 

val av styrelse och beslut om stadgciindringar förs iivcr till den nya 

förcningslagen utan ni1gra mera viiscntliga sakliga :indringar. Regler om 

styrelseval har upptagits i 6 kap. 1 § förslaget till föreningslag. Bestämmel

serna om rösträtt och staclgeiindringar finns i 7 kap. 1 * resp. 7 kap. 14 *· 
::vtotioniirerna i motion 1986/87:Ll 12 (fp) anser att nuvarande bestiimmel

ser i foreningslagen inte i tillriicklig utstriickning ger skydd i1t föreningarnas 

sjiilvstindighet. Om den ekonomiska föreningen skall heht11la sin karaktiir av 

en rc1wdlat kooperativ företagsform biir enligt motioniirerna föreningslagcn 

vara S:1 utformad att kapitalassociatill!1er, diir dl't a\·giirande inflytandet helt 

eller dl'lvis ligger pi1 annat h<ill iin hns medlemmarna. inte kan registreras 'om · 

ekonomiska föreningar. Förslaget i propositionen il11k'h<'tllcr dock. i likhet 

ml:'d 11151 (1rs foreningslag. n[1gra rt:glcr vilka enligt motioniirerna gör det 
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möjligt för kommuner eller aktiebolag att missbruka företagsformcn ·genom 

att knyt<I föreningar så nära till sig att det inte blir fråga om självstiindiga 

föreningar som arbetar i medlemmarnas intresse. 

Inte minst i samband med överförande av tidigare kommunal verksamhet 

till föreningslivet anser motioniirerna att det finns en risk att kommunen 

skaffar sig en fortsatt kontroll över verksamheten genom att förbehitlla sig 

vetoriitt mot stadgdndringar, omfattande styrelserepresentation och/eller 

omfattande rösträtt på föreningsstämman. Gränsen mellan den offentliga 

makten och det fria föreningslivet kan då komma att suddas ut. Det vore 

enligt motioniin.~rna mycket olyckligt om en s[tdan utveckling - diir nagra av 

den svenska folkrörelsetraditionens centrala idCcr skulle hotas- blev följden 

av en i andra avseenden viilkommen ökning av intresset för att h\ta föreningar 

ta över verksamhet som tidigare drivits i kommunal regi. 

Motioniirerna papekar att det i dag är möjligt att registrera en ekonomisk 

förening, diir en kommun (eller ett aktiebolag eller en stiftelse) tillsätter hela 

styrelsen, har röstmajoritct p;i föreningsstämman i kraft av sitt kapitaliigande 

och dessutom har vetoriitt mot stadgciindringar. I.bostadsriittsföreningar kan 

utomstående tillsätta en majoritet av styrelsen samt skaffa sig vetorätt moi 

stadgeändringar. Föreskrifter av detta slag kan enligt motioniirerna viintas 

tillkomma vid föreningens bildande, innan det stora flertalet medlemmar 

hunnit intriida och fä röstriitt pil föreningsst:imman. Dessa risker är särskilt 

tydliga då det gäller bostadsriittsföreningar som regelmiissigt stiftas innan de 

blivande boende kommer in i bilden. Även för ekonomiska föreningar finns 

det, fortsiitter motioniirerna, en risk att exempelvis ett avtal med kommunen 

och stadgar för en blivande ekonomisk förening förhandlas fram som en 

paketlösning. vilken innebär att de blivande medlemmarna inte kommer att 

kunna utöva det inflytande i föreningen som de skall ha om föreningen är 

kooperativ. 

Mot bakgrund av det anförda anser motioniirerna att en ny föreningslag 

hör utformas s{1 att framtida missbruk förebyggs. I enlighet hiirmcd hiir regler 

införas som garanterar att medlemmarna för ett avgörande inflytande över de 

centrala frågorna om val av styrelse och om stadgeiindringar. Vidare bör 

principen om lika rösträtt lagfästas. 

I sistnämnda hiinscende h;invisar motioniirerna till att kooperationsutred

ningen framlagt ett förslag om en tvingande regel om lika rösträtt för alla 

föreningar med undantag för kooperativa centralorganisationer. dvs. sam

manslutningar av ekonomiska föreningar. Enligt motionärerna avvisar 

departcmcntschcfcn detta förslag under åberopande av att det finns fören

ingar med både fysiska personer och andra föreningar som medlemmar och 

där en regel om lika rösträtt kan leda till svärighcter. Motioniirerna anser att 

en tvingande regel om lika rösträtt kan införas om undantag giirs också för 

bl. a. denna typ av föreningar. Med lika rösträtt avses enligt motionärerna 

inte att varje medlem skall ha en-röst. Genom formuleringen lika rösträtt kan 

exempelvis i centralorganisationer varje medlcmsfiirening siinda samma 

antal ombud till stämman. För föreningar som uppl~tter I;igcnhcter ·med 

kooperativ hyrcsriitt samt bostadsföreningar blir det möjligt att anta stadgar 

diir varje hushåll ges en röst, dvs. i stort sett samma princip som giiller enligt 

bostadsriittslagen om en röst per lägenhet. 
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I fri1ga om rn/ m· styrelse förordar motionärerna att 6 kap. 1 ~förslaget till 

ny fiireningslag iindras si1 att högst en tredjedel av styrelseledamöterna skall 

fä utses p{1 annat siitt iin genom val pä föreningsstämman. Förslaget innehiir 

att antalet styrelseledamöter maste faststiillas så att de ledamöter som 

företriider medlemmarna alltid iir minst dubbelt s[1 många som eventuella 

andra ledamöter. Denna regel kan dock, enligt motionärerna. inte utan 

ytterligare utredning tas in iiven i hostadsrättslagen. Detta beror på att det i 

samband med uppförande av nya fastigheter har ansetts vara legitimt att en 

styrelsemajoritet under en övergtingstid företriider stiftarna och andra 

utomsti1ende. Päg{1ende översyn av bostadsriittslagen bör dock. fortsiitter 

motinniirerna, leda fram till en begriinsning av denna i:ivergtmgstid. Vidare 

bör det iiverviigas vilka begriinsningar som bör finnas niir det giiller beslut av 

en s;ldan styrelse. som binder kommande stiimmnr och styrelse niir det giiller 

t. ex. fastighetsförvaltning och andra viisentliga ekonomiska frägor. Det kan 

enligt motionärerna inte i bostadsriittsföreningar. lika litet som i andra 

kooperativa sammanslutningar. vara godtaghart att styrelsemajoriteten 

annat än under en kortare iivergimgstid kontrolleras av andra intressen än 

medlemsintresset. 

Niir det giiller statfgeiintfringar bör enligt motionärerna nuvarande regler 

om att stadgarna i enstaka undantagsfall kan innehålla föreskrift nm 

regeringens godkännande kunna hibehiillas eftersom de i praktiken inte 

innebär n[1gon risk för misshruk. Vidare bör det vara till{1tet att en 

organisation som iir uppbyggd i flera led har stadgar diir stadgeiindringar i 

lnkala sammanslutningar m{1ste godkännas av riksorganisationen eller 

motsvarande. Sistniimnda regel kan liimpligen anknytas till hegreppet 

"ekonomisk centralförening". I önigt bör det - för såväl bostadsriittsfören

ingar som andra ekonomiska föreningar - vara otill<ltet att ha stadgar Slllll 

inte kan iindras utan godkännande av utomst{1ende. För att hindra att en 

slidan fl\reskrift kringg{1s bi.ir enligt motioniirerna inte heller en viss medlem c

söm t. ex. kan vara en kommun eller ett aktieholag - kunna ges en särskild 

vetoriitt mot stadgeiindringar. 

Andra villkor för ändring av stadgarn;1 - såsom ett iinnu h{mlare 

majoritetskrav iin det som angt:S i föreningslagen - biir iiven i fortsiittningen 

var till!1tna. 

l\lotionärerna yrkar (yrkande I) att 6 kap. I * samt 7 kap. I och 1-1 ** 
förslaget till ny föreningslag ändras i enlighet med det anförda, att en 

definition av begreppet ekonomisk centralförening upptas i 1 kap. lagförsla

get samt att en särskild överg{mgsbestämmelse införs med den innebörden att 

de föreslagna skiirpningarna endast skall gälla föreningar som bildas efter 

ikrafttriidamkt. Vidare yrkas (yrkande 2) att i bostadsrättslagen införs en 

hiinvisning till de siirskilda bestämmelserna om stadgeiindringar i förenings

lagen samt (yrkande 3) att vad som i motionen anförts om styrelseval i 

bostadsriittsfiirening ges regeringen till känna. 

Utskottet vill för sin del stryka under att. som ovan niimnts. det 

utmärkande fiir en ekonomisk förening iir att rm::dlernmarna deltar i 

verksamheten p;'1 olika siitt och de iiven i övrigt har ett starkt inflytande niir 

det gäller föreningens angeliigenheter. Medlemmarnas engagemang i fören

ingen gör att verksamhetsformen i betydande grad skiljer sig fr{m aktiebola-
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get. I likhet med motionärerna anser utskottet att det iir angeläget att den 

egenart som den kooperativa företagsformen innebiir uppriittht1lls i en ny 

föreningslag. Att medlemmarnas inflytande i olika fr;igor garanteras är 

vidare en förutsättning för att den ekonomiska föreningsrörelsen skall 

präglas av ett demokratiskt synsätt. nt1got som är av grundläggande betydelse 

för föreningslivet. Även om lagstiftningen sitledes m<istl' sli1 vakt om de 

intressen som biir upp föreningsriirelsen iir det samtidigt viktigt att förening

arna ges möjligheter att självständigt besluta om hur verksamheten skall 

bedrivas och organiseras. Endast om starka skäl talar för det bör inskränk

ningar ske i beslutander;ittl'n för föreningen och dess medlemmar. 

I linje med det anförda kan utskottet ansluta sig till motionärernas 

uppfattning att principen om lika röstriitt bör vara en utg;lngspunkt för en ny 

lagstiftning om ekonomiska föreningar. Att uppstiilla en undantagslös regel 

om lika rösträtt skulle emellertid enligt utskottets mening föra för långt och 

kunna strida mot det demokratiska synsätt som blir priigla den nya lagen. 

Som motionärerna själva föreslår bör sålunda avsteg från huvudprincipen 

kunna göras i ekonomiska föreningar vilkas medlemmar helt eller delvis 

utgörs av andra föreningar. Ocksä i andra typer av föreningar kan det 

emellertid vara befogat att siirskilda rösträttsvillkor för tilliimpas. Enligt 

utskottets mening är det svårt att i den nya lagen pä ett heltiickande sätt ange 

alla de typer av föreningar diir avsteg från principen om lika rösträtt bör vara 

tillåten. 

I likhet med departementschefen anser utskottet därför att det grundHig

gande demokratiska synsättet biist tillgodoses om föreningarna liksom hittills 

får en möjlighet att i stadgarna differentiera medlemmarnas röstriitt. En 

sädan ordning har gällt sedan 1951 {1rs föreningslag kom till och har st1vitt 

känt inte inneburit några nackdelar. Utskottet tillstyrker si1lcdes bifall till 

propositionen i denna del och avstyrker bifall till motionen i motsvarande 

del. 

Vad härefter angår fritgan om styrelseval vill utskottet stryka under att 

huvudprincipen bör vara att styrelsen i en ekonomisk förening utses p[t 

föreningsstämman. Om en tvingande regel ang{1ende styrelseval infördes 

skulle det enligt utskottets mening innebära ett ingrepp i föreningarnas 

beslutanderätt i interna frågor och kunna st:\ i strid med det demokratiska 

synsätt som bör prägla föreningslivet. Den nuvarande möjligheten för en 

förening att i stadgarna ta in föreskrifter om hur styrelsen skall utses har 

funnits sedan 1951 års föreningslag kom till. Också enligt 1911 lirs lag forell1g 

en sådan möjlighet. Savitt känt har något missbruk av den inte förekommit. 

Vid rcmissbehandlingen av kooperationsutn:dningens förslag har inte heller 

framförts nitgot som tyder pä att giillande regler skulle behöva ändras. 

Motionärernas farhågor för att bestämmelserna skall missbrukas for därför 

anses betydligt överdrivna. På grund av det anförda anser utskottet att det 

inte finns anledning att tillmiitesga motioniirernas önskem<ll i förevarande 

hänseende. Utskottet tillstyrker således bifall till propositionen ocksä i denna 

del och avstyrker bifall till motion L 112 i motsvarande del. I enlighet hiirmed 

bör liven yrkande 3 i motionen om en iiversyn av bostadsriittslagen avsU1s. 

Vad slutligen giiller motioniirernas förslag beträffande beslut om stadge

ändringar kan utskottet av i huvudsak samma skäl som anförts ovan inte finna 
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det motiverat att giillande ordning nu skall fr{rng{ts. Nägot missbruk av LU 1986/87:20 
nuvarande rt:glcr synes s{tlunda inte ha förekommit. Det demokratiska 

synsiittet gynnas diirför biist om föreningarna iiven i fortsiittningen sjiilva far 

uppstiilla de villkor som utöver nuvarande:: bcstiimmelscr i förcningslagen 

skall gi"illa för giltighett:n av bt:slut om stadgciindringar. 

Utskott<::! tillstyrker s{tlcdes propositionen iiven i förevarande hiinseende 

och avstyrker bifall till motion LI 12 yrkande I i denna del och yrkande 2. 

Effektivare revision m. m. 

I propositionc::n fört:släs att de regler om en dfrktivare revts11rn som har 

uppställts för aktiebolag och s:tdana fört:tag som omfattas av lagen 

( 1980: l IOT) om <'trsrt:dovisning m. m. i vissa företag skall giilla ocksa för 

ekonomiska fört:ningar. Syftet med dessa regler iir att ge biittre möjligheter 

att fö med revisorerna i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. 

Fiirslaget innehiir att revisorerna skall granska hur föreningen fullgjort 

sina skyldigheter niir det giilkr skatter och avgifter (ö kap. 13 *). Revisorerna 

blir ockstt.skyldiga att Himna uppgifter om föreningarnas angcliigenheter till 

den som leder en förundersökning i brottm-~11 (8 kap. 16 *).Förslaget innebär 

iiven att liinsstyrclsen i vissa fall far besluta bl. a. att en förening som inte har 

kvalificerad revisor skall ha s[tdan revisor (8 kap. 6 * ). Vidare införs en · 

skyldighet för revisor som avgär i förtid att underriitta liinsstyreben hiirom (8 

kap. 8 *l· 

Motioniirt:rna i motion 1986/87: LI 13 ( m) yrkar avslag pä propositionen i 

denna del. Motioniirt:rna hänvisar till att de motsatte sig att reglerna om 

effektivare företagsrevision infördes i aktiebolagslagen och {irsredovisnings

lagen. Enligt motioniirerna kan samma inviindningar som dit framfördes 

riktas oeksi1 mot den nu föreslagna ordningen, niimligcn att den skadar det 

förtroendefulla förhållande mellan företagsledning och revisorer som iir en 

förutsättning för rcvisionsarbell:'t: Pä sikt kan föi·slaget ocksft leda till en 

försvagning av revisorsfunkti1men. 

Ävcn motioniirc::rna i n1otion ILJ86/87:Ll 12 (fp) pfttalar att de motsatte sig 

alt reglerna om en effektivare fiiretagsrevision skulle intas i ·aktieholags

lagen. 

Frilgan om behovet av effektivare regler om företagsrevision och konse

kvenserna för revisionsarbetet över~·iigdes ingat:nde av utskottet då de 

nuvarande reglerna infiirdc::s i aktiebolagslagen och {trsrt:dovisningslagen 

(prop. 198-1/8.'dO. LU 198-1/85: 13 ). I sitt av riksdagen godkända betiinkande 

tillstyrkte utsköttet att rt:glcrna antogs och avstyrkte:: bifall till de ch~t aktuella 

motionerna 111ed yrkanden ·om avslag pit propositionen. 

Som skiil för stiillningstag·andet anförde utskottet bl. a. att det med hiinsyn . 

till vikten av att skatte-och avgiftssystemet iir effektivt be:: hövs en fortlöpande 

granskning av hur företagc::n skött:r sina betalningsaligganden och att det iir 

naturligt att man tar till vara den resurs som revisorerna utgör för denna· 

granskning. Ctsk11tkt framhiill diirvid att revisorerna enligt dit giillamk 

regler inte hade:: riittslig skyldighet att giira niigon granskning av hur 

fört:tagen iakttog sina förpliktelser niir det giillt:r skattc::r och avgifter utan 

deras verksamhet var i för~ta hand inriktad pft att siikt:rstiilla ett riittvisande ltl 



bokslut. I viss utstriickning inbjöd emellertid god revisionssed att revisorer 

ocks[1 iignade uppmiirksamhet åt skatte- och ;1vgiftsfr<"1gor. Utskottet under

strök att fr~igan var sä viktig att det var viil motiverat att revisorerna gavs stiid 

i lag niir det giilkr att hiivda en ny syn i fri1ga om skatter och avgifter. 

Utskottet framhiill ockst1 att med den utformning. granskningsskyldighctcn 

fatt i propositionen man inte torde hchiiva hysa nf1gra farhiigor för att 

förslaget skulle leda till en förtroendeklyfta mellan företagskdningen och 

revisorn och till andra negativa effekter. I fr~1ga om reglerna om ökad 

uppgiftsskyldighct i brottm[il anförde utskottet att enligt lhi giillandc rcgkr 

revisor endast kunde bli skyldig att vittna under förumkrsökningen. niir 

denna framskridit si1 l[mgt att mera konkreta misstankar riktats mot en 

person. Utskottet framhöll att det i m{tnga fall kunde vara viirdcfullt om 

revisorn kunde höras pä ett tidigare stadium av förumkrsökningen och 

utskottet ans[ig att samhällets intresse fick anses vara öven)rdnat de intressen 

som bestiimmclserna om revisors tystnadsplikt avst1g att skydda. 

Enligt utskottets mening har de anförda skiilen giltighet liven niir det giiller 

revisorsfunktionen i ekonomiska föreningar. Nf1gon anledning till att he

stiimmelscr motsvarande dem som giiller för revisorer i aktiebolag och vissa 

andra företag inte bör uppstiillas beträffande revisionen i ekonomiska 

föreningar kan utskottet inte finna. Att regkr om effektivare förctagsrevi

sion inte infördes betriiffande de ekonomiska föreningarna redan i samband 

med 1984/85 {1rs lagstiftning berodde för övrigt. som niirmare redovisas i 

propositionen. p<'i att departementsbehandlingcn av kooperationsutredning

ens förslag då inte var avslutad. 

Pti ·grund av det anförda tillstyrker utskottet bifall till prnpösitionen i 

aktuell del och avstyrker bifall till motion LllJ. 

I propositionen föreslås att nuvarande regler om vem snm kan utses. till 

revisor i ekonomisk förening förs över till den nya förcningslagcn utan några 

sakliga ändringar. Best:immclserna som finns i 8 kap. 3 ~ förslaget till ny 

föreningslag innebiir bl. a. att revisor i princip skall vara svensk medborgare 

samt att den som iir omyndig eller i konkurs irHe för vara revis1ir. Vidare 

uppst:ills vissa allrniinna kvalifikationskrav. De redovisade reglerna överens

stämmer i huvudsak med vad som giiller för revisor i aktiebolag. 

Enligt ett i proposition 1986/87: 12 om ny banklagstiftning framlagt förslag 

till bank rörelselag skall för revisor i bankak.tiebolag. sparbank och förenings

bank gälla samma krav som för revisor i ekonomisk förening. Utöver dessa 

krav finns i förslaget till bankrörelselagen en föreskrift om att revisor inte far 

vara underkastad närings'fiirbud. 

Näringsförbud kan chligt lagen ( 1986:436) om niiringsförbud meddelas 

näringsidkare och företrädare för juridiska personer som beg<'itt brott i 

näringsverksamhet. underlatit att betala skatter. tullar och avgifter eller som 

eljest i vissa avseenden grovt {1sidosatt vad som ;'\kgat honom som niiringsicl

kare. Den som iir underkastad niiringsförhud for inte bl. a. driva niiringswrk

samhct. 

Enligt utskottets mening talar starka sLil för att n:iringsforhud bör utgöra 

ett hinder att vara revisor i ekonomiska föreningar och aktiebolag. Utskottet 

förordar diirför att det i förslaget till ny föreningslag tas in en bcst:immelse 

om att den som iir underkastad n:iringsförbud inte far vara revisor. Utskottet 
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förutsiitter att fr{igan om en motsvarande iindring i aktiebolagslagens regler 

nm revisorer tas upp till prövning av regeringen i lämpligt sammanhang. 

Frågor om firmaskydcl och registrering 

Enligt gällande rätt registreras ekonomiska föreningar hos länsstyrelserna i. 

länsvis förda register. N[igon iindring av reglerna ti:irvidlag föreslås inte i 

propositionen. Diiremot föreslils att föreningens ensamr;itt till sin firma pi1 

grund av registrering skall utstriickas till att g;illa inom hela landet och inte 

som nu gälla endast inom det liin diir föreningen har registrerats ( 14 kap. J ~ ). 
Utskottet delar departementschdens uppfattning att registreringen ;iven 

fortsiittningsvis biir ombesörjas av länsstyreiserna och att det i vart fall inte 

för närvarande finns anledning att frängi1 giillande ordning för registrering a\' 

ekonomiska föreningar. för ett bibehällande av regionala register talar bl. a. 

att föreningarnas behov av service i form av rådgivning och information 

lättare tillgodoses med en regional hantering av registrerings;irenden. Mot 

bakgrund av att kooperationens starka frammarsch under senare i1r har lett 

till att allt fler företag med riksomfattande verksamhet har skapats inom 

ramen för den kooperativa rörelsen anser utskottet emellertid att det 

föreligger ett behov av att utstr;icka skyddsomddet för registrerade friren

ingsfirmor till hela landet. Med hiinsyn till att enligt propositionen det 

allmiinna företagsregistret, som inriittades hos statistiska centralbyr:m år 

1984. tillhandahi\ller uppgifter om samtliga i landet registrerade firmor för 

ekonomiska föreningar finns det ocks;I förutsättningar, ;ivcn med ett 

bibehållande av de liinsvis förda registren. för att länsstyrelserna vid sin 

förhandsgranskning skall kunna beakta registrerade firmor. Utskottet föror

dar således att förslaget om ett utvidgat firrnaskydd genomförs. 

Ett system där firmaskyddet för en ekonomisk förening giiller i hela landet 

kommer att medföra ökade krav på Hinsstyrclscrna n;ir det giiller kontrollen 

av att hinder mot en firmaregistrering inte möter med hiinsyn till redan 

registrerade firmor. Den nöd\'iindiga kontrollen torde som n{lmnts kunna ske 

genom utnyttjande av det centrala företagsregistret hos statistiska centralby

rii.n. l den mån uppgifterna i detta register inte iir helt aktuella kan emellertid 

viss annan kontroll bli erforderlig. Av propositionen (s. 73) framgar att vid 

vissa Hinsstyrclser handliiggningstiden för registreringsärcnden är betydan

de. Med hänsyn inte minst till de riittsverkningar som är knutna till en 

registrering i föreningsregistret är det enligt utskottets mening angeläget att 

rcgistreringsärendena handläggs s{1 skyndsamt som möjligt. Den nu föreslag

na reformen far inte leda till att handbggningstiderna förlängs. Utskottet vill 

diirför understryka vikten av att man i samband med förhnedelsearbetet 

inför den nya lagstiftningen 1wga överväger hur länsstyrelserna på ett smidigt 

sätt skall kunna fä aktuella uppgifter ur bl. a. statistiska centralhyr<lns 

register .. l sammanhanget vill'utskottet påpeka att. enligt vad som upplysts. 

inte något föreningsregister för niirvarandc förs med stöd av ADB. 

Med det anförda tillstyrker utskottet att de föreslagna reglerna om 

registrering av ekonomiska föreningar genomförs. En redaktionell ilndring 

bör dock göras i 15 kap. 5 * förslaget till ny föreningslag. 

Utskottet överg{1r härefter till frågan om kostnaden för registrering av 

ekonomiska föreningar. 
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Enligt 8 *kungörelsen ( 1952:495. ändrad 1981 :249) om förande av register 

för ekonomiska föreningar m. rn. skall en avgift p{1 1 100 kr. erliiggas till 

länsstyrelsen dit <insökan görs om registrering. för nyregistrering av enskild 

niiringsidkare. handelsbolag. ideell förening eller stiftelse uppgär motsvaran

de avgift enligt J 2 ~ handelsregisterförordningcn ( 1974: 188. fodrad 

1981:248) till 450 kr. I motion 1986i87:L207 (c) yrkas (yrkande 2). med 

hänvisning till betydelsen av att bildandet av kooperati\'a föreningar 

underlättas. att riksdagen hos regeringen begiir förslag om att registrerings

avgiften för en ekonomisk förening siinks eller avskaffas. 

Utskottet erinrar om att det till grund för nuvarande avgifter ligger en 

taxeöversyn av avgifter vid handels- och föreningsregistren som företogs av 

riksrevisionsverket (RRV) ;lr 1980 pi'l regeringens uppdrag. Syftet med 

översynen var att visa vilka avgifter som bnrde erläggas för att liinsstyrcber

nas kostnader för handläggning och kungörande skulle tiickas. RRV:~ 

förslag. som godtogs av regeringen. innebar också full kostnadstäckning vid 

1981 års pris- och lönenivå. Skiilet till att kostnaden för nyregistrering av 

ekonomisk förening iir betydligt högre iin motsvarande kostnad för enskild 

näringsidkare m. fl. angavs av RRV vara att den lagstiftning som reglerar 

ekonomiska föreningar är bindande. vilket innebär att liinsstyrelsen mäste 

kontrollera att föreningens stadgar inte står i strid med några författningar. 

Ingen sådan kontroll krävs vid registrering i handelsrcgistcr. RRV gjorde 

den bedömningen att en kostnadsanpassad avgift för registrering av ekono

miska föreningar inte skulle få någon nämnviird negativ styreffekt. Bl. a. 

hänvisades till att det i regel mi1ste finnas minst fem medlemmar i en 

ekonomisk förening. vilket innebär att avgiften per medlem blir l~igre iin vid 

registrering av enskild niiringsidkare. 

Riksdagen har. med anledning a\' ett motionsyrkande med samma syfte 

som det nu aktuella. tidigare prövat friigan om registreringsavgiften för 

ekonomiska föreningar (NU 1985/86: 14). I sitt a\· riksdagen godkända 

betiinkande hiinvisade näringsutskottet till vad riksrevisionswrket hade 

anfört i samband med den ovan nämnda taxeöversynen och avstyrkte bifall 

rill motionen. 

Enligt lagutskottets mening har några nya omständigheter som bör 

föranleda att riksdagen frångftr sitt tidigare stiillningstagande inte framkom

mit. Utskottet avstyrker således bifall till motion 1.207 yrkande 2. 

Övrigt 

Utöver vad utskottet ovan anfört föranleder propositionen inre nf1gra 

uttalanden frän utskottets sida. 

Utskottets hemställan 

Utskottet hemställer 

1. beträffande medlemsantal 
att riksdagen med avslag pit motionerna 1985/86: L263 och 1986! 

87:1-207 yrkande I antar det i proposition 1986/87:7 framlagda 

förslaget till lag om ekonomiska föreningar si1\'itt avser 2 kap. l ~. 
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2. hetriilfande mctl/emsinf1ytande 

att riksdagen med avslag pt1 motion 1986/87: Ll 12 yrkande I i denna 

del antar 6 kap. I § samt 7 kap. I och 1.f ** förslaget till lag om 

ekonomiska föreningar. 
3. betriiffande ö1·er.1y11 111· hostadsriitts/agrn 

att riksdagen avsl:\r motion 1986!87:Ll 12 yrkande 3 . 

.f. beträffande (·ffektirnre rc·1·isio11 
att riksdagen med avshig·på motion 1986/87: LI 13 antar 8 kap. 6. 8. 13 

och 16 ~~ förslaget till lag oni ekonomiska föreningdr. 

5. beträffande rcgistreri11g.1·111·gif1 
att riksdagen avsl<lr motion 1986/87: L207 yrkande-2. 

6. beträffande förslaget till lag 0111 l'konomiska föreningar 
att riksdagen aritar förslaget till lag om ekonomiska föreningar i den 

mån det inte omfattas av vad utskottet hemstiillt ovan med den 

iindringen att 8 kap. 3 * och 15 kap. 5 * erh:°11ler i bilaga 2 som 

Utskollets jiirslag betecknade lydelse, 

7. betriiffande _fi!rsl11ge1 till lag 0111 ii1fiira11ilc m· lagen om donomis
ka fiirrningar 
att riksdagen med avslag pi1 motion 1986187: LI 12 yrkande I i denna 

del antar det i propositionen framlagda förslaget till lag om införande 

av lagen ( 1987:000) om ekonomiska föreningar. 

8. betrMfande förslaget till lag oni ändring i hostadsrii11s/age11 
att riksdagen med avslag pi1 motion 1986/87: L 112 yrkande 2 antar det i 

propositionen framlagda förslaget till lag om iindring i bostadsriittsla

gen ( 1971 :.f79), 

9. betriiffande iirriga lag_färslag 
att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till dels lag 

om iindring i lagen ( 1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter, dels 
lag om iindring i lagen ( 1975:.f 17) om sambruksföreningar. 

Stockholm den 2.f mars 1987 

Pa lagutskottets vägnar 

Per-Olof Strindberg 

Niirvarande: Per-Olof Strindberg (m), Lennart Andersson (s). Owe And
reasson (s). Ulla Orring (fp). Martin Olsson (c). Allan Ekström (m). Rengt 
Kronblad (s), Gunnar Thollander (s). \1arianne Karlsson ( c)_ Berit Uifstedt 
(s), Ewa Hcdkvist Petersen (s). Ulla Pettersson (s). Kjell-Arne Welin (fp). 
~1arianne Carlström (s) och Mona Saint Cyr (m). 
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Reservationer 

1. Medlemsantal (mom. I) 

Per-Olof Strindhcrg ( m). Ulla Orring (fp ). Martin Olssnn ( c). Allan Ekström 
(m), Marianne Karlsson (c). Kjell-Arne Wclin (fp) och Mnna Saint Cyr (m) 
anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 5 som börjar med "Utskottet vill" 
och slutar med ··yrkande ·1,. bort ha följande lydelse: 

Som framhålls i motiveringarna till motionerna 1985/86:L263 (c) och 
I 986/87:L207 (c) iir syftet med motionerna att pi1 olika siitt. undcrlätta och 
stimulera kooperativ verksamhet inte minst bland ungdom och kvinnor. 
Utskottet delar motiöniircrnas synpunkter på vikten av att reglerna för 
kooperativ verksamhet iir sädana att startande av sådan verksamhet inte i 
onödan försvaras. Eftersom det inte minst i utpriiglade glesbygder kan vara 
svårt att uppfylla kravet på minst fem medlemmar for att fii bilda en 
ekonomisk förening finns det enligt utskottet skiil för att pröva motionskra
ven om att det endast skall fordras tre medlemmar hiirför. 

Bostadsrättslagen ses fiir närvarande över av en siirskilt tillkallad utredare. 
I direktiven för utredningsarbctct ( Dir. 1986:5) hiinvisar departcmcntscht>
fen bl. a. till utskottets ovan angivna betänkande och anför att han delar 
uppfattningen att kravet pii minsta antal medlemmar i en bostadsriittsfiire
ning och det i praxis giillande kravet p[1 minsta antal Higenheter ih"en 
fortsiittningsvis bör giilla. Utredaren biir dock iivcrviiga om inte kravet pi1 
minsta antal medlemmar i inledningsskcdct av en förenings verksamhet hiir 
kunna minskas från fem till tre. Ett motiv för en s{1dan föriindring skulle 
enligt direktiven vara det praktiska tillviigagi'tngssiittct med fört>ningsbild
ning genoms. k. kontorsstiftning. dvs. att föreningen bildas utan de boendes 
medverkan. Projekt . av servicehuskaraktär med t. ex. kommunen och 
organisationer som stiftare skulle da kunna genomföras p{1 ett smidigare siitt. 

Det särskilda skiil som siilunda kan föreligga för att hostadsriittsfört>ningar 
under en övergångstid bör kunna tilli1tas att ha förre medlemmar iin fem har 
enligt utskottets mening hiirkraft iiven niir det giiller ekononiiska föreningar i 
allmiinhet. 

Pli grund av det anförda anser utskottet att regeringen hör lMa pröva 
förutsättningarna för och Himpligheten av att tim1ta att ekonomiska förening
ar - i1tminstone i ett inledningsskedc - har endast tre medlemmar. 

I avvaktan pi1 resultatet av en s{1dan priivning bör propositionen i denna del 

kunna godtas. 
Vad utskottet anfört i anledning av motionerna 1985!86:L:263 och 1986/ 

87: L207 yrkande 1 hör ges regeringen till kiinna. 

dels att utskottets hcmstiillan under mom. 1 bort ha följande lydelse: 
1. beträffande medlemsantal 

att riksdagen dels antar det i proposition 1986/87: 7 framlagda förslaget 

till lag om ekonomiska föreningar si1vitt avser 2 kap. I *. dels med 
anledning av motionerna 1985/86: L263 och 1986187: L2117 yrkande I 
som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om en 
översyn av reglerna. om minsta antal medlemmar i en t>konornisk 
förening. 
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2. Medlcmsinflytandc (mom. 2) 

Per-Olof Strindberg (m). Ulla Orring (fp), Allan Ekström (m), Kjell-Arne 

Welin (fp) och Mona Saint Cyr (m) anser 

dels att den del av utskottets hetiinkande som börjar på s. 9 med "I linje" och 

slutar pä s. 10 med "yrkande 2" bort ha följande lydelse: 

Som framhålls i motion L 112 finns det i sam hand med överförande av 

tidigare kommunal verksamhet till föreningslivet risk för att kommunen 

skaffar sig fortsatt kontroll över verksamheten genom att förbehålla sig 

vetorätt vid stadgeändringar, omfattande styrl'lsereprcsentation och/eller 

omfattande röstriitt pä föreningsstiimman. En si1dan utveckling skulle kunna 

leda till att föreningsli\'et blev en del av den offentliga makten. Mot bakgrund 

av det demokratiska synslitt som hör priigla de ekonomiska föreningarna iir 

det enligt utskottets mening i högsta grad angeläget att motverka en sadan 

utveckling. I sammanhanget kan ocks{1 framhållas den olyckliga effekt som 

denna utveckling skulle kunna fä på den väsentligen positiva tendensen att 

överföra traditionell kommunalt bedriven verksamhet i andra hiinder. Starka 

skiil talar siikdes för att lagstiftningen m;\ste vara utformad så att risken för 

missbruk av verksamhetsformen undanröjs. Ett sätt att motverka missbruk 

är att medlemmarna tillförsäkras avgörande inflytande över de centrala 

frågorna om val av styrelse och om stadgeändringar. 

En första förutsättning för att denna mälsättning skall uppnås är att kravet 

på lika rös/rätt lagfästs. Utskottet för erinra om att koopcrationsutrcdningen i 

sitt betänkande också framlade förslag om en tvingande regel om lika röstriitt 

för alla föreningar med undantag för kooperativa centralorganisationer, dvs. 

sammanslutningar av ekonomiska föreningar. I propositionen avvisas detta 

förslag med hänvisning till att det kan finnas föreningar bestående av silväl 

fysiska personer som andra föreningar i vilka en formellt sett lika rösträtt 

skulle strida mot det grundläggande demokratiska synsättet. Om medlem

marna iir föreningar kan det exempelvis vara naturligt att en medlemsföre

nings röstetal för hem av det antal medlemmar som föreningen har. 

Utskottet kan ställa sig bakom denn;i uppfattning. Utskottet anser emellertid 

att det demokratiska synsättet häst bihehtills med en tvingande regel om lika 

röstriitt. fdn vilken undantag görs för centralföreningar av angivet slag, dvs. 

föreningar där medlemskap kan beviljas säväl andra föreningar som fysiska 

personer. I lagen bör siiledcs, som föreslås i motion L 112, tas in en definition 

av en centralförening, vilken med hänvisning till den terminologi som 

används i propositionen bör henämnas ekonomisk centralförening. Att det 

skulle finnas andra föreningar med ett berättigat hehov av att tillämpa avsteg 

från regeln om lika rösträtt kan utskottet inte se. Enligt utskottets mening hör 

vidare kravet vara lika rösträtt och inte att varje medlem har en röst. Detta 

krav anknyter för övrigt till bestämmelserna om kooperativa föreningar i 

skattelagstiftningcn. I 2 * 8 mom. tionde stycket lagen ( 1947:576) om statlig 

inkomstskatt anges bl. a. att en ekonomisk förening är att anse som 

kooperativ om den är öppen och i sina angelägenheter tillämpar lika rösträtt. 

Av bestlimmelsen framgår vidare att en centralorganisation inte berövas sin 

kooperativa karaktär om rösträtten bland dess förstahandsmedlemmar. 

föreningarna. utövas efter deras medlemsantal. Enligt utskottets mening hör 
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kravet på lika rösträtt i förcningslagcn ges innebörden att medlemmar i 

centralorganisationer exempelvis kan siinda samma antal ombud till stiim

man. Vidare innebär det att föreningar som upplåter Higenheter med 

kooperativ hyresriitt kan anta stadgar diir varje hushåll ges en röst. dvs. i stort 

sett samma princip som gäller enligt hostadsrlittslagen om en röst per 

Higenhet. Utskottet förordar med det anförda att de i motion Lll2 framförda 

förslagen såvitt gäller utformningen av reglerna om lika rösträtt och en 

definition av begreppet ekonomisk centralförening genomförs. Utskottet 

delar ocksf1 den uppfattning som framförs i motionen att de nya röstriittsreg

lcrna endast skall giilla för föreningar som registreras efter ikraftträdandet av 

den nya förcningslagen. 

Utskottet tillstyrker således bifall till motion LI 12 yrkande 1 i dessa delar. 

När det gäller frägan om styrelseval kan det, mot bakgrund av vad som 

anförts om vikten av att medlemmarna tillförsäkras det avgörande inflytan

det. inte accepteras att hela styrelsen för utses av andra än medlemmarna. 

Eftersom styrelsen i en förening skall bestå av minst tre ledamöter anser 

utskottet att högst en tredjedel av ledamöterna skall fä utses pt1 annat s:itt än 

genom val pf1 stämman. Med en sådan ordning uppnås att antalet ledamöter 

som företräder medlemsintresset alltid är minst dubbelt sf1 mimga som 

antalet ledamöter. Utskottet förordar således att i föreningslagen införs en 

begränsning av möjligheterna att i föreningens stadgar ta in föreskrifter om 

att styrelseledamöter skall utses pt1 annat sätt lin genom val på stämman. Med 

det anförda tillstyrker utskottet säledes bifall till motion Ll 12 yrkande I i 

denna del. 

Principen om att medlemmarna skall tillsätta styrelsemajoriteten bör vara 

viiglcdande liven när det gäller bostadsrättsföreningar. En regel härom kan 

emellertid inte utan ytterligare utredning tas in i bostadsrättslagen eftersom 

det har ansetts legitimt att en styrelsemajoritet under en övergiingstid 

företräder stiftarna och andra utomstt1ende. Frågan om att begriinsa denna 

tid bör dock överviigas .i samband med den pägf1ende iiversynen av 

bostadsriittslagcn. Enligt utskottets mening hör det i sammanhanget också 

övervägas om inte en sådan styrelses möjlighet att fatta beslut, om t. ex. 

fastighetsförvaltning och andra ekonomiska frågor som binder kommande 

stiimmor och styrelser. bör begränsas. Vad utskottet sitlunda anfört om 

reglerna om styrelseval i bostadsrättsföreningar hör med bifall till motion 

LI 12 yrkande 3 ges regeringen till känna. 

En ytterligare förutslittning för att den grundläggande demokratiska 

prägeln på föreningarna skall bestä iir som anförs i motionen att medlemmar

na själva ges det avgörande inflytandet över stadgeändringar. Denna princip 

bör fastläggas i föreningslagen. Utskottet anser att undantag från denna regel 

bör kunna göras endast i de fall stadgarna inneh<lller föreskrifter om 

regeringens godkännande i vilka fall nt1gon risk för missbruk i praktiken inte 

föreligger och i de fall stadgelindringar i en lokalorganisation förutsätter 

huvudorganisationens godkännande. Sistnämnda regel hör lämpligen kunna 

knytas till den tidigare förordade definitionen av en ekonomisk centralföre

ning. I iivrigt hör det inte vara möjligt att i stadgarna ta in föreskrifter om att 

stadgeändringar måste godkännas av utomstående. För att förhindra att 

denna regel kringgås bör det inte heller vara möjligt att ge en viss medlem -

2 l?iksdag<'n 1986!87. 8.111111/. Nr]() 
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t. ex. en kommun eller ett aktiebolag- vetorätt mot stadgeändringar. Andra 

villkor för stadgeändringar, som t. ex. i1årdare majoritetskrav än det som 

angö i föreningslagen. bör i likhdmed vad som föreslås i propositionen iiven 

i fortsättningen vara tillåtna. Med det anförda förordar utskottet att 

motionärernas förslag till regler om stadgeändringar tas in i föreningslagen. 

Dessa regler bör som förordas i motionen giilla endast för föreningar som 

registreras efter ikraftträdandet av den nya förcningslagcn. Utskottet 

tillstyrker sMedes bifall till motion LI 12 yrkande 1 i denna del. I linje med 

detta stiillningstagande bör även reglerna om stadgciindringar i bostadsrätts

lagen ändras i enlighet med motionärernas önskemål. Utskottet tillstyrker 

sMedes bifall iiven till motion LI 12 yrkande 2. 

dels att utskottets hemställan under mom. 2 bort ha följande lydelse: 

2. beträffande mcdlemsinflytande 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87: LI 12 yrkande 1 i denna del 

dels ·;rnti)r 6 kap. 1 * samt 7 kap. 1 och 14 ** förslaget till Jag om 
ekonomiska föreningar med den ändringen att lagruinmcn erhåller i 

bilaga 2 som Motionärernas förslag betecknade lydelse, dels beslutar 

att i 1 kap. lagförslaget införa ytterlig<~re en paragraf. 5 *.med i bilaga 

2 som Motioniiremas förslag betecknade lydelse. 

3. Översyn av bostadsrättslagen (mom. 3) 

Per-Olof Strindberg (m). Ulla Orring (fp), Allan Ekström (m), Kjell-Arne 

Welin (fp) och Mona Saint Cyr (m) anser - under förutsättning av bifall till 

reservation 2 - att utskottets hemställan under mom. 3 bort ha följand~ 
lydelse: 

3. betriiffande ö1·ersy11 a1· hostadsriittslagen 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:LI 12 yrkande 3 ·som sin 

mening··ger regeringen till känna vad utskottet anfört om översyn av 

bostadsrä ttslagen. 

4. Effektivare revision (mom. 4) 

Per-Olof Strindberg (m), Ulla Orring (fp), Allan Ekström (m), Kjell-Arne 

Welin (fp) och Mona Saint Cyr (m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande soii1 börjar på s. JO med "'Frågan om"' 

och slutar på s. 11 med ''motion L 113"' bort ha följande lydelse: 

Som är nämnt tidigare infördes hösten 1984 regler om effektivare revision i 

aktiebolag och sädana företag som omfattas av årsrcdovisningslagen (prop. 

1984/85:30. LU 1984/85: 13). Reglerna innebar bl. a. att revisorers gransk

ningsskyldighet i fråga om skatter och avgifter utvidgades. I en till utskottets 

betiinkande fogad reservation (m. c) riktades kritik mot förslaget i den delen. 

varvid framhölls att starka skäl talade mot den föreslagna utvidgningen av 

revisorers granskningsskyldighet. Utskottet delar den uppfattning som 

framfördes i reservationen och anser att dessa skiil talar även mot den nu 

föreslagna lagstiftningen. 

I linje med den inställning utskottet givit uttryck för vid tidigare 
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hehandling i riksdagen av revisionsfriigor (se t. ex. LU 1981182:38) vill 

utskottet si'tlunda framhålla att en förutsiittning för att en revisor skall kunna 

utföra sitt granskningsarbek - i medlemmarnas s{\väl som de anstiilldas. 

borgenärernas och det allmännas intressen - iir att det ri1der ett förtroende

fullt förhållande mellan företagsledningen och revisorn. Nf1gra åtgiirder som 

kan rubba detta förh{1llande bör inte genomföras utan att starka skiil 

föreligger. 

Enligt utskottets mening ·innebär de nu föreslagna reglerna om iikad 

granskningsskyldighct uppenbara risker för att företagsledningens förtroen

de för revisorn skadas. Förutom {1terverkningar p{1 samarbetet dem emellan 

finns det risker för att andra negativa effekter uppkommer. 

Utskottet vill vidare framhålla att en anmiirkning i årsredovisningen om att 

företaget underlfttit att inbetala skatter och avgifter pä grund av bristande 

likviditet kan medföra allvarliga {1terverkningar på företagets anseende. Den 

förskjutning av tyngdpunkten i granskningsarhetet som förslaget i den hiir 

delen innebiir iir som utskottet ser det inte heller förenlig med principen om 

att revisorn skall iaktta nera olika intressen. I liirtill kommer att revisorn 

redan i dag har viss skyldighet att granska företagens rutiner på skatte- och 

avgiftsomri1det och att man fri111 revisorernas egen sida tagit initiativ till att 

utveckla detta revisionsarhet~. Enligt utskottets mening kan det för övrigt 

ifragasiittas huruvida en anmärkning i revisionsheriittelsen om att företaget

kanske nästan ett {1r tidigare - brustit i sina åligganden över huv~d taget har 

nftgon vettig funktion att fylla när det gäller <itt garantera att betalningsskyl

dighet fullgörs i riitt tid. 

Vad hiirefter ang:"tr de i propositionen föreslagna reglerna om ökad 

upplysningsskyldighet gentemot den som leder förundersökning i .brottmål 

vill utskottet framhälla att. revisor redan enligt gällande lagstiftning kan 

tvingas lämna upplysningar under förundersökning i hrottm[1L nämligen da 

förundersökningen framskridit sit l[111gt att nägon skäligen kan misstiinkas för 

brott; se 23 kap. 13 ~ riittegimgshalken. Att, som regeringens förslag 

innehiir, giira ytterligare inskriinkningar i tystnadsplikten för revisor hör 

enligt utskottets mening inte komma i fråga. En revisors möjligheter att 

effektivt fullgöra sina uppgifter bygger niimligen ytterst på att företagslcd

ningen har förtroende för revisorn och kan lita pi1 att denne inte för vidare 

v;id han erfarit under utövande av sitt uppdrag. Som framhålls i motion LI 13 

kan effekten av elen föreslagna uprilysningsplikten hli att företagsledningen i 

stiillet viiljer att diskutera skatteproblem med utomstående konsulter och att 

revisorsfunktionen chirmed försvagas. 

Enligt utskottets mening finns det säledes starka sbl som talar mot att göra 

ytterligare ingrepp i den tystnadsplikt som gäller för revisorn. Utskottet vill 

L-icks{1 p[1peka att den föreslagna upplysningsplikten inte förutsätter att nftgon 

förundersökning inletts mot det företag som revisorn granskat. Som förslaget 

utformats kan nämligen polis eller ~iklagare höra revisorn så fort det påg[tr en 

undersökning och oavsett om denna har någon beröringspunkt med revisorns 

uppdrag eller inte. Regeringens förslag iir således l~111gtgäende. och det inger 

enligt utskottets mening starka betänkligheter fran rättssiikerhetssynpunkt. 

Vad vidare angår de föreslagna reglcrn;i om liinsstyrelsens möjlighet att 

tillsiitta kvalificerade revisorer vill utskottet endast hänvisa till att något 

LU I 986/87:20 

19 



bt:hov härav ink rt:dovisats i propositionen. 
Vad slutligen gäller den föreslagna regeln om anmälningsskyldighet vid 

förtida avgång vill utskottet framhålla att det är angeläget att revisorn har en 

oberoende ställning och att garantier finns för att han inte utsätts för 

otillbörliga påtryckningar. Att revisor så fort han avgår i förtid skall behöva 

anmäla detta till länsstyrelsen och lämna en redogörelse för sin granskning 

innebär en byråkratisk ordning som kan leda till negativa konsekvenser. 

Utskottet vill i sammanhanget särskilt påpeka att det av lagförslaget inte 

framgår vilka åtgärder en sådan anmälan skall föranleda från länsstyrelsens 

sida men det kan antas att länsstyrelsen kommer att agera på något sätt -

t. ex. genom att utse offentlig revisor. Förslaget kan således föranleda helt 

opåkallade ingripanden från myndight:ternas sida i ett företags verksamhet. 

En sådan ordning kan utskottet inte ställa sig bakom. 

Med hänvisning till vad som sålunda har anförts anser utskottet samman

fattningsvis att reglerna om dfektivare revision inte bör tas in i föreningsla

gen. Utskottet tillstyrker således bifall till motion LI 13 och avstyrker bifall 

till propositionen i denna del. 

dels att utskottets hemställan under mo1n. 4 bort ha följande lydelse: 

4. beträffande <'ffektimre rt'vision 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:Ll 13 dels avslår 8 kap. 6 § 

förslaget till lag om ekonomiska föreningar. dels antar 8 kap. 8, I 3 och 

l 6 §§lagförslaget med den ändringen att paragraferna t:rhåller i bilaga 

4 som Re.ffrvantnnas förslag betecknade lydelse . 

.5. Förslaget till lag om införande av lagen om ekonomiska 
föreningar ( mom. 7) 

Per-Olof Strindberg (m). Ulla Orring (fp). Allan Ekström (m), Kjell-Arne 

Welin (fp) och Mona Saint Cyr (m) anser - under förutsättning av bifall till 

reservation 2 - att utskottets hemställan under mom. 7 bort ha följande 

lydelse: 
7. betrMfande förslaget till lag om införande m· lagen 0111 ekonomis

kaföreningar 

att riksdagen med bifall till motion l 986/87:Ll 12 yrkande I i denna del 

antar det i propositionen framlagda förslaget till.lag om införande av 

lagen (1987:000) om ekonomiska föreningar med den ändringen att i 

förslaget införs ytterligare en paragraf. I I a §. med i bilaga 2 som 

A1otioniiremas fiirslag betecknade lydelse. 

6. Förslaget till lag om ändring i bostadsrättslagen (mom. 8) 

Per-Olof Strindberg (m). Ulla Orring (fp). Allan Ekström (m). Kjell-Arne 

Welin (fp) och Mona Saint Cyr ( m) anser - under förutsättning av bifall till 

reservation 2 - att utskottets hemstiillan under mom. 8 bort ha följande 

lydelse: 
8. beträffande förslaget fil! lag 0111 ändring i bos1adsrä1tslagm 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:Ll 12 yrkande 2 dels antar 
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ny med i bilaga 2 som Motionärernas förslag betecknad lydelse av 62 § 

bostadsrättslagen ( 1971 :479). dels antar sådan ändring av ingressen till 

det i propositionen framlagda förslaget till lag om ändring i bostads

rättslagen ( 1971 :479) som föranleds härav. dels ock antar förslaget till 

lag om ändring i bostadsrättslagen i övrigt med den ändringen att 
punkt 4 i övergångsbestämmelserna erhåller i bilaga 2 som Motionii

rcrnas förslag betecknade lydelse. 

Särskilt yttrande 

Effektivare revision (mom. 4) 

Martin Olsson och Marianne Karlsson (båda c) anför: 

1984 infördes lagregler om effektivare revision i aktiebolag och i sådana 

företag som omfattas av årsredovisningslagen (prop. 1984/85:30, LU 1984/ 

85: 13). De nya reglerna innebar bl. a. att revisorernas granskningsskyldighet 

gällande skatter och .avgifter utvidgades avsevärt. 

I en till utskottets betänkande fogad reservation (m. c) avstyrktes förslaget 

om denna utvidgning av granskningsskyldigheten. Vid voteringen i kamma

ren stöddes reservationen även av folkpartiet. som under den mandatperio

den ej var representerat i lagutskottet. 

I reservationen framhölls att en revisor skall iaktta såväl aktieägarnas som 

de anställdas. borgenärernas och det allmännas intressen. För att kunna 

fullgöra sitt granskningsarbete fordras att det råder ett förtroendefullt 

samarbete mellan företagsledning och revisorn. Som ett viktigt motiv för 

avslag angavs i reservationen att den utvidgade granskningsskyldigheten 

skulle kunna få negativa återverkningar på detta samarbete. Vidare anfördes 

att en anmärkning i revisionsberättelsen om att företaget underlåtit att betala 

in skatter och avgifter på grund av bristande likviditet skulle kunna medföra 

allvarliga återverkningar på företagets anseende. 
Sammanfattningsvis konstaterades i reservationen att det fanns starka skäl 

mot den föreslagna utvidgade granskningsskyldigheten. som för övrigt 

avstyrkts av nästan samtliga remissinstanser. 

Vi vidhåller de principiella synpunkter på revisorernas uppgifter som 

angavs i nämnda reservation. Eftersom det dock finns starka skäl för att 

reglerna om revisors skyldigheter är lika i aktiebolag och i ekonomiska 

föreningar liksom i företag som omfattas av årsredovisningslagen har vi 

under utskottsbehandlingen inte motsatt oss ett införande i lagen om 

ekonomiska föreningar av de i propositionen föreslagna reglerna. 

LU 1986/87:20 
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Förslag till 
Lag om ekonomiska föreningar 

Härigenom föreskrivs följande. 

I kap. Inledande bestämmelser 

I * En ekonomisk förening har till ändamiil att friimja medlemmarnas 
ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmar
na deltar 

I. som konsumenter eller andra förbrukare. 
2. som leverantörer. 
3. med egen arbetsinsats. 
4. genom att begagna föreningens tjänster,.ellcr 
5. på annat liknande sätt. · 
För en ekonomisk förening är utmärkande att den uppfyller siirskilda 

villkor i friiga om rätten till medlemskap. rösträtt och överskottsutdelning. 
Om detta föreskrivs i 3. 7 och 10 kap. 

2 * En ekonomisk förening skall registreras. . 
Sedan föreningen har registrerats kan dt:n förviirva rättigheter och ikhida 

sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter. 
En förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska 

intressen genom annan ekonomisk verksamhet än som avses i I * första 
stycket kan inte förvärva riittigheter eller ikläda sig skyldigheter eller föra 
talan inför domstolar eller andra myndigheter. om inte annan lag medgt:r 
det. 

3 * För en ekonomisk förenings förpliktelser svarar endast föreningens 
tillgängar. I tillgångarna inriiknas insatser och avgifter som har fö1follit till 
hetalning, iiven om de iinnu inte har bctalts. 

4 ~ Äger en t:konomisk förening s{1 många aktier eller andelar i en svensk 
eller utländsk juridisk person att den har mer iin hiilften av rösterna för 
samtliga aktier eller andelar. iir den ekonomiska föreningen moderförening 
och den andra juridiska personen dotte1i'öretag. Äger ett dotterföretag eller 
iiger en moderförening och ett eller lleni dotterföretag tillsammans eller 
iiger llera dotterl"iirctag tillsammans stt många aktier eller andelar i en 
juridisk person som nyss har sagts. iir iiven sistniimnda juridiska person 
dntterfiiretag till m')derföreningen. 

Har en ekonomisk förening i annat fall pä grund av aktie- eller andcls
innehav eller avtal ensam ett bestiimmando.: inllytande över en jui:idisk 
person lll.:h en betydande andel i re·sultatet a\· dess verksamhet. iir den 
ekonomiska föreningt:n moderförenin'.c! och dt:n juridiska personen dotter
fiiretag. 

Moderförening och dl1tterforetag utgiir tillsammans en kl.incern. 

2 kap. Bildandet a\ en ekonomisk förening 

I * En eknnomisk förening .skall h:1 mins! fem medlemmar. .-\111:1lct med
lemm:1r L"ir dnck vara tre eller fyra. lHll min-;t lrl' medlemmar ;1r ekonomis
ka föreningar eller andr:1 f\irl·ningar Sl.1111 ;ir att an'e Slllll juridiska per-,n
ner. 

Medlemmarna 'kall anta •;tadgar -;amt viilja styrelse lh.:h revislll·er. 

LU 1986/87:20 
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2 § Föreningens stadgar skall ange LU 1986/87:20 
I. föreningens firma. Bilaga 1 
2. den ort i Sverige där föreningens styrelse skall ha sitt säte. 
3. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art, 
4. den insats med vilken varje medlem skall delta i föreningen. hur 

insatserna skall fullgöras samt i vad mån en medlem får delta i föreningen 
med insats utöver vad han är skyldig att delta med, 

5. för det fall att regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering 
beroende avgifter till förenirigen skall förekomma. avgifternas belopp eller 
de högsta belopp till vilka de får bestämmas. 

6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer · 
samt eventuella suppleanter. tiden för deras uppdrag samt. om någon av 
dem skall utses på annat sätt än som anges i denna lag, hur det i så fall skall 
ske, 

7. för det fall att fullmäktige enligt 7 kap. 12 §·skall finnas. deras befo
genhet. hur de skall utses och tiden för deras uppdrag, 

8. inom vilken tid och hur föreningsstämma skall sammankallas samt hur 
andra meddelanden skall bringas till medlemmarnas eller fullmäktiges kän-· 
nedom. 

9. vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma. 
IO. vilken tid föreningens räkenskapsår skall omfatta. 
11. grunderna för fördelning av föreningens vinst samt hur man skall 

förfara med föreningens behållna tillgångar när föreningen upplöses, samt 
12. för det fall att förlagsinsatser som avses i 5 kap. skall förekomma. 

vad som skall gälla därom. 

3 § Föreningen skall anmälas för registrering senast sex månader efter 
det att beslut fattades om att bilda den. 

Om föreningen enligt stadgarna eller enligt beslut som har fattats vid 
sammanträde med medlemmarna inte skall börja sin verksamhet förrän 
visst villkor har uppfyllts. räknus tiden för anmiilan för registrering i stället 
från den tidpunkt då villkoret är uppfyllt. Registrering får inte ske före 
denna tidpunkt. 

Frågan om föreningens bildande har fallit. om anmälan för registrering 
inte skett inom den tid som anges i första eller andrn stycket eller om 
registreringsmyndigheten genom beslut som vunnit laga kraft har avskrivit 
sådan anmälan eller vägrat registrering. Styrelseledamöterna svarar solida
riskt för återbetalningen av insatser eller avgifter jämte uppkommen av
kastning, med avdrag för kostnader pä grund av åtgärder som avses i 4 ~ 
första stycket. 

4 ~ Utan hinder av 1 kap. 2 ~ andra stycket för styrelsen före registn.:
ringen föra talan i mal rtirande föreningens bildande och iiven i övrigt vidta 
åtgärder för att erhälla utfästa insatser eller avgifter. 

Om en förpliktelse uppkommer genom en <ltgärd rå föreningens viignar 
före regi~treringen. svarar de som har beslutat eller deltagit i åtgärden 
solidariskt för förpliktelsen. Vid registreringen övergår ansvaret pft för
eningen. om förrliktelsen har tillkommit efter det att föreningen bildats. 

Har före registreringen ett avtal för föreningen slutits med en medkon
trahcnt som visste att föreningen var oregistrerad kan denne. silvida inte 
annat följer av avtalet. friinträda detta endast om fdgan om föreningens 
bildande har fallit enligt 3 * tredje stycket. Om medkontrahenten inte 
visste att föreningen var oregistrerad, kan han frantriida avtalet innan 
föreningen har registrerats. 



3 kap. Ftireningens medlemmar m. m. 

I § En ekonomisk förening får inte vägra någon inträde som _medlem. om 
det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till arten eller omfatt
ningen av föreningens verksamhet eller föreningens syfte eller annan or
sak. 

Styrelsen skall pröva en ansökan om inträde. om inte annat följer av 
stadgarna. I stadgarna får föreskrivas att inträdesansökan skall göras 
skriftligen och att ansökningshandlingen skall vara försedd med sökandens 
bevittnade namnunderskrift. 

2 § Den som genom bodelning, arv eller testamente har förvärvat en 
medlems andel har rätt att efter anmillan inträda som medlem i föreningen. 
om inte annat föreskrivs i stadgarna. 

Anmälan om intriide skall. vid förvärv av en avliden medlems andel, 
göras senast sex månader efter dödsfallet eller vid den ·senare tidpunkt då 
dödsboets avgång ur föreningen inträffar enligt .'i §. 

I annat fall än som siigs i andra stycket skall anmälan göras senast sex 
månader efter det att andelen vid bodelning har lagts ut på andra makens 
lott. Ansöker förvärvaren inte om inträde inom denna tid, skall 'medlem
men därmed anses ha sagt upp sig till utträde. Förvärvaren har i sådant fall 
den rätt som tillkommer en avgången medlem enligt 4 kap. I §. med den 
skyldighet som följer av 4 kap. 2. §. 

3 § Den som genom överlåtelse har förviirvat en medlems andel skall 
ansöka om inträde i föreningen inom sex månader diirefter. Om han antas. 
inträder han som medlem i överlåtarens stiille. Ansöker han inte om 
inträde inom föreskriven tid eller avslås hans ansökan. skall överlåtaren 
diirmed anses ha sagt upp sig till utträde. Förviirvaren har i sädant fall den 
rätt som tillkommer en avgången medlem enligt 4 kap. I *· med den 
skyldighet som föijer av 4 kap. 2 *· 
4 § En medlem har rätt att siiga upp sig till uttriide ur föreningen. I 
stadgarna för t\'ireskrivas att en uppsägning skall göras skriftligen och att 
uppsiigningshandlingen skall vara försedd med medlemmens bevittnade 
namnunderskrift. 

I stadgarna får även föreskrivas att uppsiigning inte far göras förriin efter 
viss tid. högst tvft hr. från intriidet. Tiden får utstriickas till högst fem iir. 
om registreringsrnyndigheten medger det. Föreskrifter i stadgarna om att 
uppsägning far göras fi.irst efter en viss tid gäller inte i fall som avses 
7 kap. I .'i * tredje stycket och 12 kap. 4 § andra stycket. 

En medlem fi\r uteslutas ur föreningen pi1 <idan grund _som anges i 
stadgarna. Föreningsstiimman skall besluta om uteslutningen. llm inte 
annat föreskrivs i stadgarna. 

5 § A vgilng ur föreningen sker. utom i fall som avses i 7 kap. I .'i § tredje 
stycket och 12 ·kap. 4 * andra stycket, vid utgi\ngen av det riikenskaps;\r 
som slutar näst efter en m<foad eller den ltingre tid. högst sex mänader. som 
har he~tiimts i stadgarna. sedan medlemmen har sagt upp sig till utträde 
eller uteslutits eller n;igon annan omstiindighet som föranlett avgilngen har 
inträffat. 

En medlem som har uteslutits ur föreningen förlorar genast sin riitt att 
delta i liverl;iggningar llch beslut lllll föreningens angeliigenheter. 

LU 1986/87:20 
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6 § Styrelsen skall föra en medlemsförteckning. Denna skall innehålla LU 1986/87:20 
uppgift om Bilaga 1 

1. varje medlems namn och postadress samt det antal medlemsinsatser 
med vilket han deltar i föreningen. 

2. det sammanlagda beloppet inbetalda medlemsinsatser enligt den se
nast fastställda balansräkningen, samt 

3. summorna av medlemsinsatsbelopp som efter utgången av det räken
skapsår balansräkningen avser har återbetalats eller högst skall återbetalas 
enligt 4 kap. 1 och 3 §§ och om tiden för återbetalningarna. 

Medlemsförteckningen kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsy
stem. Den kan också föras med automatisk databehandling eller på annat 
liknande sätt. 

Medlemsförteckningen skall hållas tillgänglig hos föreningen för var och 
en som vill ta del av den. 

Varje medlem har rätt att på begäran fä skriftlig uppgift av föreningen 
om sitt medlemskap och om de insatser som han har betalt in. 

4 kap. Återbetalning av mcdlcmsinsatser 

1 § När en medlem har avgått har han riitt att sex månader efter avgång
en få ut sina inbetalda medlcmsinsatser. Beloppet för dock inte överstiga 
vad som belöper på honom i förhållande till övriga medlemmar av för
eningens egna kapital enligt den balansriikning som hänför sig till tiden för 
avgt111gen. Vid beräkningen av föreningens egna kapital skall bortses från 
reservfonden. uppskrivningsfondcn och förlagsinsatserna. 

Den avg[111gne har vidare rtitt att i samma ordning som övriga medlem
mar fft ut vad som belöper på honom av beslutad vinstutdelning. 

Triider föreningen i likvidation inom sex m~111ader frf111 avgången eller 
meddelas inom samma tid beslut om att försätta föreningen i konkurs. skall 
den avgångnes rätt att få ut medlemsinsatser bedömas enligt grunderna för 
reglerna om skifte av föreningens tillgångar. 

En medlems rätt enligt första-tredje styckena kan begränsas i stad
garna. Detta giiller dock inte i sådana fall som avses i 7 kap. 15 § tredje 
stycket eller 12 kap. 4 * andra stycket. 

2 § Om föreningen försätts i konkurs på en ansökan som har gjorts inom 
ett [ir frän en medlems avgång. är denne skyldig att betala tillbaka vad han 
har fått ut av sina medlemsinsatser i den miln det behövs för att förening
ens skulder skall kunna betalas. 

3 § En medlem. som deltar i föreningen med högre insatsbelopp än han 
iir skyldig att delta med .. har rätt att efter uppsiigning få ut överskjutande 
belopp utan att avgf1 ur föreningen. Beträffande uppsägningen samt med
lemmens rätt att ff1 ut det uppsagda beloppet och hans skyldighet att betala 
tillbaka vad han har fött ut tilliimpas I och 2 *~ samt 3 kap. 4 ~ första 
stycket. Sexm{inadersfristen enligt I ~skall diirvid riiknas friln utgången av 
det r~ikenskapsilr som sedan uppsiigningen har gjorts slutar niist efter en 
ndnad eller den liingre tid. högst sex månader. som har bestämts i stad
garna. 

5 kap. Förlagsinsatscr 

1 § En ekonomisk förening kan i stadgarna föreskriva <1tt. utöver vad 
som följer av 2 kap. 2 ~ första stycket 4. kapital far tillskjutas genom 
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särskilda insatser ( förlagsins·atserl och all sådana insatser får till skjutas 
även av andra än medlemmar. 

Förlagsinsatser för tillskjutas med högst ett så stort belopp att summan 
av gjorda förlagsinsatser efter tillskottet uppgär till högst det belopp som 
svarar mot summan av andra då inbetalda insatser än forlagsinsatser. 

2 * I stadgarna kan tas in föreskrifter om begränsningar i fråga om vem 
som har riitt att tillskjuta förlagsinsatser och genom överlåtelse förvärva de 
rättigheter som är förenade med förlagsinsatserna (födagsandelar). För 

·redan gjorda insatser får inte införas strängare begriinsningar än vad som 
gällde när insatsen gjordes. 

Förvärv av förlagsandelar i strid mot föreskrifter som avses i första 
stycket är ogiltiga. 

3 * Om föreningen upplöses och det vid upplösningen finns överskott, 
har innehavarna av förlagsandelar rätt att så långt överskottet räcker få 
förlagsinsatserna inlösta med belopp motsvarande insatsernas storlek, in
nan utbetalning sker för andra ändamål. Finns flera förlagsinsatser och 
förslår inte överskottet till full betalning av samtliga. skall översköttet 
fördelas p;'1 insatserna i förhållande till deras storlek. 

4 * För va1je förlagsinsats skall föreningen utfärda ett förlagsandelsbe
v1s. Beviset ·skall ställas till' viss man. till innehavaren eller till viss man 
eller order och innehålla uppgift om 

I. föreningens firma, 
2. nummer eller annan beteckning för beviset. 
~. insatsens storlek, 
4. den rätt till utdelning som insatsen medför, 
.'i. det sätt på vilket utdelriing skall utbetalas och inlösen ske, 
6. föreskrifter som avses i 2 * första stycket, samt 
7. erinran enligt 2 ~ andra: stycket. 
Förlagsandelsbeviset skap undertecknas a_v föreningen. Styrelseleda

möters eller firmatecknares namnteckning för återges genom tryckning 
eller på liknande siitt. 

5 * I fraga om förlagsandeisbevis gäller, om ej annat följer av denna lag, i 
tifömpliga delar vad som föreskrivs i lagen (\ 936: ~I) om skuldebrev. 
Härvid j~imstiills bevis som hat ställts till viss man med enkelt skuldebrev 
och bevis till innehavaren. eller till viss man eller order med löpande 
skuldebrev. Den som innehar ett förlagsandclsbevis ställt till viss man eller 
order och som enligt föreningens påskrift på beviset är ägare till forlagsan- . 
delen är likställd med den som enligt 13 * andra stycket samma lag förmo- · 
das iiga rätt att göra skuldebrevet gällande. Påskrift på beviset skall göras 
endast om innehavaren styrker sitt förvärv av. den förlagsandel som bevi
set avser. 

6 * Styrelsen skall föra en förteckning över samtliga förlagsinsatser. 
Denna kan best~i av betryggande lösblads- eller kortsystem eller föras med 
automatisk databehandling· eller på annat liknande sätt. Förteckningen 
skall innehtilla uppgift om storleken pä varje frirlagsinsah. om tidpunkten 
för varje in-;ah och om den rätt till utdelning som insatsen medför. För-

, teckningen skall hi'illas tillgiinglig för var och en som vill ta del av den. 

7 ~ Den som innehar en förlagsandel har rätt att fä förlagsinsatsen inlöst 
tidigast efter fem [ir från tilhkottct, om han skriftligen -;äger upp beloppet 
minst två [ir i förväg. 

LU 1986/87:20 
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Föreningen får inlösa en förlagsinsats tidigast efter fem år från tillskot- LU 1986/87:20 
tet, om föreningen skriftligen säger upp beloppet minst sex månader i Bilaga I 
förväg. 

Inlösen enligt denna paragraf sker till det belopp som utgör insatsens 
storlek enligt förlagsandelsbcviset. Beloppet får dock inte överstiga vad 
som av föreningens egna kapital enligt den senast fastställda balansräk
ningen. utan anlitande av reservfonden eller uppskrivningsfonden. belöper 
på andelen i förhållande till övriga förlagsinsatscr. Om föreningen försälls i 
konkurs på en ansökan som görs inom cl! år efter inlösen. skall vad som 
föreskrivs i 4 kap. 2 § beträffande återbetalning tillämpas i fråga om för
lagsinsatsen. 

6 kap. Föreningens ledning 

I * En ekonomisk förening skall ha en styrelse med minst tre ledamöter. 
Styrelsen väljs av föreningsstämman. om det inte för.eskrivs i stadgarna 

att en eller flera styrelseledamöter skall utses på annat sätt. 
En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna. 

Uppdragstiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsår och skall bestäm
mas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie föreningsstämma 
pi'! vilken styrelseval förrättas. 

Vad som sägs i denna lag om styrelseledamöter skall i tillämpliga delar 
giilla även suppleanter. 

2 * Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid. om ledamoten eller· 
den som har utsett honom begär det. Anmälan om avgång skall göras hos 
styrelsen och. om en ledamot som inte är vald på föreningsstämma vill 
avgå. även hos den som har tillsatt honom. 

Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt· 4 * 
uppkommer för honom att vara styrelseledam()t och det inte finns någon 
suppleant som kan inträda i hans ställe, skall övriga styrelseledamöter 
vidta atgärder för att en ny styrelseledamot tillsätts för den återstående 
mandattiden. Sådana åtgärder behöver dock inte vidtas. om den förutva
rande ledamoten var arbetstagarrepresentant som avses i lagen ( 1976: 351 J 
om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska 
föreningar. Skall ledamoten väljas på förcningsstämma. kan utan hinder av 
I ~första stycket valet anstå till nästa ordinarie stiimma pil vilken styrelse
val förriittas. om styrelsen är beslutför med kvarstående ledamöter och 
suppleanter. 

Om en styrelseledamot som enligt stadgarni1 skall tillsättas i annan 
ordning än genom val av föreningsstiimman inte har utsetts, skall rätten 
förordna en ersättare på ansökan av en styrelseledamot, medlem, borgenär 
eller nftgon annan vars rätt kan vara beroende av att det finns någon som 
kan företriida föreningen. 

3 ~ Styrelsen skall utse en verkstiillande direktör. om antalet anställda i 
föreningen under vart och ett av de två senaste räkenskapsaren i medeltal 
har överstigit 200. Har en verkstiillande direktör utsetts. får han kvarstå i 
befattningen även om antalet anställda skulle komma att nedgil till 200 eller 
ett liign: tal. I en förenings stadgar kan föreskrivas att styrelsen även i 
andra fall skall utse en verkstiillande direktör. 

V~td s.L1m ~iigs i denna lag om verkställande direktör sk<ill i tilliimpliga 
delar giilla iivt'n en suppleant för honom (vice verkstiillandc direktör). 

Regeringen eller ·den myndighet som regeringen bestämmer ffir i siirskil
da fall mcddcla undantag friin första stycket första meningen, om det finns 
särskilda skiil. 
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4 § Styrelseledamöterna och verkställande direktören skall vara svenska LU 1986/87:20 
medborgare och bosatta i Sverige .. om inte regeringen eller den myndighet Bilaga 1 
som regeringen bestämmer i särskilda fall tillåter annat. Med svenskt 
medborgarskap jämställs medborgarskap i Danmark, Finland. Island eller 
Norge. Nordiska medborgare som är bosatta i något av dessa länder kan 
vara styrelseledamöter. om minst halva antalet styrelseledamöter är bosat-
ta i Sverige. Den som är omyndig eller i konkurs kan inte vara styrelseleda-
mot eller verkställande direktör. 

Styrelseledamöterna skall ,vara medlemmar i föreningen, om inte stad
garna i särskilt angivna fall tillåter annat. Den som enligt lag är ställföreträ
dare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som är 
ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna får 
dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i föreningen, även om 
stadgarna saknar föreskrift om det. 

S § Styrelseledamöterna och verkställande direktören skall när de tillträ
der sina uppdrag för införing i aktiebok anmäla sitt innehav av aktier i 
aktiebolag inom samma koncern som föreningen, om det inte har skett 
dessförinnan. förändringar i aktieinnehavet skall anmälas inom en månad. 

Första stycket gäller inte, om anmälningsskyldighet föreligger enligt 
lagen ( 198.'i: 571) om värdepappersmarknaden. 

6 § Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av 
föreningens angelägenheter. Verkställande direktören skall ha hand om 
den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrel
sen meddelar. Verkställande direktören får dessutom utan styrelsens be
myndigande vidta sådana åtgärder som med hänsyn till omfattningen och 
arten av föreningens verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller stor 
betydelse. om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet 
för föreningens verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så snart som 
möjligt underrättas om åtgärderna. 

Styrelsen skall se till att organisationen beträffande bokföringen och 
medelsförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kontroll. Verk
stiillande direktören skall sörja för att föreningens bokföring fullgörs i 
överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett be
tryggande sätt. 

7 § Om en förening har blivit moderförening, skall styrelsen meddela 
detta till dotterföretagets ledning. Dotterföretagets ledning skall lämna 
styreben för moderföreningen de upplysningar som behövs för beräkning-_ 
en av koncernens stiillning och resultatet av koncernens verksamhet. 

8 § Inom styrelsen skall en av ledamöterna vara ordförande. Styrelsen 
skall välja ordförande, om inte annat föreskrivs i stadgarna eller har 
beslutats av föreningsstämman. Vid lika röstetal avgörs valet genom lott
ning. Verkställande direktören för inte vara ordförande. 

Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. På 
. begiiran av en styrelseledamot eller verkställande direktören skall styrel

sen sammankallas. Verkställande direktören har. även om han inte är 
styrelseledamot. rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträ
den. om inte styrelsen bestiimmer annat i ett siirskilt fall. 

Vid styrel-;ens sammantri1dcn skall det föras protokoll som underteck
nas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styreben utser till 
det. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har rätt att få avvi
kande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummer~ 
följd och förvaras pfi hetryggandc siitt. 
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9 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseleda- LU 1986/87:20 
möter ell.er det högre antal som föreskrivs i stadgarna är närvarande. Bilaga J 
Beslut i ett ärende får dock inte fattas. om inte såvitt möjligt samtliga 
styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhål-
lit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelseleda-
mot inte kan komma och det finns en suppleant som skall träda in i hans 
ställe, skall suppleanten beredas tillfälle till det. 

Om inte stadgarna föreskriver en särskild röstmajoritet, gäller som sty
relsens beslut den mening för vilken mer än hälften av de närvarande 
röstar eller, vid lika röstetal. den mening som ordföranden biträder. Är' 
styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än 
en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte annat föreskrivs i 
stadgarna. 

Handlingar som enligt denna lag skall undertecknas av styrelsen skall 
skrivas under av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. 

10 § En styrelseledamot eller verkställande direktören får inte handlägga 
frågor rörande avtal mellan honom och föreningen. Han får inte heller 
handlägga frågor om avtal mellan föreningen och tredje man, om han i 
frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot föreningens. 
Med avtal jämställs rättegång eller annan talan. 

11 § Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma. 
Styrelsen kan bemyndiga en styrelseledamot. verkställande direktören 

eller ntigon annan att företräda föreningen och teckna dess firma. om inte 
ett förbud mot sådant bemyndigande har tagits in i stadgarna. I fråga om 
den som inte är styrelseledamot eller verkstiillande direktör gäller vad som 
siigs i 4 och 10 §§ om verkställande direktör. Styrelsen kan föreskriva att 
rätten att företräda föreningen och teckna dess firma får utövas endast av 
tv[t eller flera personer i förening. Ingen annan inskränkning får registre-
ras. 

Styn:lst:n kan niir som helst återkalla ett bemyndigande som avses i 
andra stycket. 

12 § Yerkstiillande direktören har alltid rätt att företräda föreningen och 
teckna dess firma beträffande sådana åtgärder som enligt 6 *ankommer på 
honom. 

13 § Styrelsen eller annan stiillföreträclare för föreningen får inte företa 
en riittshandling eller annan åtgärd som Lir ägnad att bereda en otillbörlig 
fördel tit en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller 
annan medlem. 

En stiillföretriidare får inte följa sådana föreskrifter av föreningsstäm
man eller annat föreningsorgan som inte är gällande därför att de står i strid 
med denna lag eller stadgarna. 

14 § Har en ställföreträdare överskridit sin befogenhet när han företog 
en rättshandling för föreningen. gäller inte riittshandlingen mot föreningen. 
om den mot vilken riittshandlingen företogs insäg eller borde ha insett au 
befogenheten överskreds. Detsamma gäller. om verkställande direktören 
d{1 han företog en rättshandling överskred den behörighet att vidta <ltgiirder 
pii föreningens viignar som tillkommer honom enligt 6 ~. 

15 § för registn:ring skall föreningen anmäla vem som har utsetts till 
styrelseledamot, verkstiillande direktör. suppleant eller firmatecknare 29 



samt deras postadress och personnummer. För registrering skall även LU 1986/87:20 
anmälas av vilka och hur föreningens firma tecknas. Bifaga 1 

Anmälan görs första gången när föreningen enligt 2 kap. 3 § anmäls för 
registrering och därefter genast efter det att ändring har inträffat i ett 
förhållande som har anmälts eller skall anmälas för registrering enligt . 
första stycket. Rätt att göra anmälan tillkommer även den som anmälning-. 
en gäller. 

Om föreningens postadress ändras, skall föreningen genast anmäla det 
för registrering. 

7 kap. Föreningsstämman 

I § Föreningsmedlemmarn~s rätt att besluta i föreningens ängelägenhe
ter utövas vid föreningsstämman. 

Varje medlem har en röst. om inte annat anges i stadgarna. 
Av 12 ~ framgår att föreningsstämmans befogenheter kan helt eller del

vis överlämnas åt särskilt valda fullmäktige. 

2 § En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen per
sonligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller 
genom ombud med skriftlig. dagtecknad fullmakt. 

Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara 
ombud. om inte annat anges i·stadgarna. Är medlemmen en juridisk person 
får denne före~rädas av ombud som inte är medlem, om.inte annat anges i 
stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer ·än en medlem. om inte 
annat anges i stadgarna. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. 

En medlem kan vid föreningsstämman medföra högst ett biträde. Endast 
medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara biträde. om 
inte annat anges i stadgarna .. 

3 § En medlem för inte sj;ilv eller genom ombud rösta i fråga om 
1. talan mot honom. 
2. hans befrielse från skadest~111dsansvar eller annan förpliktelse gent

emot föreningen. eller 
3. talan eller befrielse soin avses i 1 eller 2 beträffande annan. om 

medlemmen i fr;\gan har ett' väsentligt intresse .. som kan strida mot för
eningens. 

Bestiimmclserna i första stycket om medlem gäller även ombud för 
medlem. 

4 § Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader efter ut
gängen av va1je räkenskapsftr. Vid sttdan stiimma skall styrelsen lägga 
fram tirsredovisningen och revisionsberättelsen samt. i moderförening, 
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 

Vid stämman skall beslut fattas 
1. om fastställelse av resultatriikningen och balansriikningen samt. 

moderförening. koncernn:sultaträkningen och konccrnbalansriikningcn, 
2. om dispositioner betriiffande vinst eller förlust enligt.den fastställda 

balansräkningen. 
3. om ans\'arsfrihet åt styrelscledam~Herna och verkstilllande direktö

ren, samt 
4. i andra ärenden som ankommer på stämman enligt denna lag eller 

stadgarna. 
Beslut i en frfiga som avses i andra stycket 1-3 skall .dock skjutas upp till 

en fortsatt stämma. om majoriteten eller en minoritet som består av mi.nst 30 



en tiondel av samtliga röstberättigade begär det. Sådan stämma skall hållas· LU 1986/87:20 
minst en och högst två månader därefter. Nägot ytterligare uppskov är inte Bilaga l 
tillåtet. 

5 * Extra föreningsstämma skall hållas niir styrelsen 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 
eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna. Kallelse skall 
utfärdas inom tjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till 
föreningen. 

6 * En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstäm
ma, om han begär det i den ordning och inom den tid som kan vara 
hestiimd i stadgarna. Saknar stadgarna sådana bestämmelser, ·skall' med
lemmen skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid alt 
iirendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Den som har uteslutits ur 
föreningen saknar rätt alt fä ärenden behandlade vid stämman även om han 
ännu inte har avgått ur föreningen. 

7 * Styrelsen kallar till föreningsstämma. Om en sttimma som skall hållas 
enligt denna Jag. enligt stadgarna eller enligt ett stämmobeslut inte sam-· 
mankallas i föreskriven ordning. skall länsstyrelsen på anmiilan av en 
styrelseledamot. verkställande direktören. en revisor eller någon röstbe
riittigad genast p(1 föreningens bekostnad sammankalla stämman i den .· · 
ordning som sägs i 8 ~. 

8 * Kallelse till en föreningsstämma fftr utfärdas tidigast fyra veckor före 
stämman. Kallelsen skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och en 
vecka före extra stämma,.om inte stadgarna föreskriver liingre tid. Om en 
stiimma skjuts upp till en dag som infaller senare än fyra veckor efter det 
att stiimman har inletts. skall kallelse utfärdas till den fortsatta stämman. 
Om det enligt denna lag eller stadgarna krävs för.all elt foreningsstämmo
beslut skall bli giltigt att det fattas pö. tvä stiimmor. fär kallelse till den 
senare sttimman inte utfärdas innan den första st:imman har h{1llits. I en 
sådan kailclse skall anges vilket beslut den första stiimman har fattat. 

Kallelse· skall ske enligt stadgarna. Skriftlig kallelse skall dock alltid 
avsiiildas till varje medlem vars postadress iir kiind för föreningen. om 

I. ordinarie föreningssliimma skall hällas p[1 annan tid iin som föreskrivs 
i stadgarna. eller 

2. föreningsstämma skall behandla fråga om 
al siidan iindring av stadgarna som avses i t.'i ~första eller andra stycket. 
bl föreningens försättande i likvidat.ion. 
cl föreningens uppgående i en annan förening genom fusion. 
I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på 

stiimman. Om stämman skall behandla ett ärende om föreningens upp
g[iende i en annan förening ·genom fusion eller ett iirende om föreningens 
försiittande i lihidation. skall förslaget och grunden för detta anges i 
kalklsen. Om ett ärende.avser iindring av stadgarna. skall det huvudsakli
ga inneh:illet av förslaget till iindringen anges i kallelsen. En fullstiindigt 
fiirslag till stadgeändringen skall efter dt:t att kall,clse har utfärdats h::illas 
tillgiingligt för medkmmarna hos föreningen och genast siindas till rned
kmmar som begiir det och uppger sin postadress. 

Under minst en Vt'cka före den stiimma som avses i 4 ~skall rcdovis
ningshandlingarna nd1 revisionsberiillelsen eller .avskrifter diirav h{dla:; 
tillgängliga för medlemmarna och inneha varna av förlagsandelar hos för- 31 



eningen och genast sändas till medlemmar och innehavare av förlagsandt:l LU 1986/87:20 
som hegär det. ' Bilaga 1 

9 * Om bestämmelser i denna lag eller stadgarna rörande kallelse till 
föreningsstämma eller tillhan.dahållande av handlingar. har åsidosatts i ett 
iirende, får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av alla medlem-
mar som berörs av felet. Stämman får dock även utan sådant samtycke 
avgöra ett ärende som inte har. tagits upp i kallelsen, ·om ärendet enligt 
stadgarna skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ett 
annat ärende som skall avgöras. Den får ocksä hesluta att extra förenings-
stämma skall sammankallas för behandling av ärendet. 

IO § Föreningsstärnman öppnas av styrelsens ordförande eller av den 
som styrelsen har utsett. Ordförande vid föreningsstämma utses av stäm
man. I stadgarna kan dock bestämmas vem som skall öppna förenings
stiimman och vara ordförande vid stämman. 

Stämmans ordförande skall, om det behövs. upprätta en förteckning 
över närvarande medlemmar: ombud och biträden (röstlängd). Uppgift om 
medlemmarnas rösträtt skall lämnas i röstlängden, om det förekommer 
olika röstriitt bland medlemmarna. Sedan röstlängden har godkänts av 
stiimman, skall den tillämpas till dess att sUimman beslutar om iindring. 
Uppskjuts stiimman till en senare dag än nästföljande vardag, skall en ny 
röstlängd upprättas om det behövs. 

Ordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid stämman. I fråga 
om protokollets innehåll giiller 

I. att röstlängden skall tas in i eller fogas som bilaga till protokollet. 
2. att stämmans beslut skall föras in i protokollet. samt 
3. om röstning har skett. att resultatet skall anges i protokollet. 
Protokollet skall undertecknas av .ordföranden och minst en justerings-

man som utses av stiimman. Senast tre veckor efter stämman skall det 
juqerade protokollet halla~ tillgängligt hos föreningen för medlemmarna 
och innehavarna av förlagsandclar. Protokollen skall förvaras pä betryg
gande sätt. 

11 s Styrelsen och verkstiillande direktören skall. om någon medlem 
begär det och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för 
föreningen, p[1 föreningsstämman liimna upplysningar om förhällanden 
som kan inverka pii bediimningen av föreningens arsredovisning och dess 
~t~illning i övrigt eller av ett ~irende pii st;"imman. Ingår föreningen i en 
koncern, avser upplysningsplikten iiven f1)reningens förh[illande till andra 
koncernföretag samt. om föreningen är moderi"örening. kom:ernredovis
ning liksom s;idana förhiillanden som kan inverka p;I. bedömningen av 
dotterföretagens stiillning. 

Kan en beg;ird upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte 
;ir tillg;ingfiga p<l sUimman. skall upplysningen inom tvti .veckor diirefter 
hiillas skriftligen tillgiinglig hos föreningen för medlemmarna samt iiver
~~rndas till var:ie medlem som har begiirt upplysningen. 

Finner styrelsen ~1tt en begiird upplysning inte kan l;imnas till medlem
marna utan dsentlig nackdcHör föreningen. skall upplysningen i stiillet r<i 
medlemmens begi1ran liimnas till föreningens -revisorer inom t vii veckor 
diirefter. Revisnrerna skall inom en mimad efter stämman till styrelsen 
skriftligen yttra sig om huruvida den begiirda upplysnirigcn har liimnah till 
dem samt huruvida upplysningen enligt deras mening borde ha föranlett 
ändring i re\"isiLlnsbcriittelsen eller. hetriiffandc moderförening. i koncern
revisionsber~ittehen. 1ib,1m huruvida upplysningen i övrigt ger anledning T2 



till erinran. Om så är fallet, skall ändringen eller erinringen anges i yttran- LU 1986/87:20 
det. Styrelsen skall hålla revisorernas yttrande tillgängligt hos föreningen Bilaga I 
för medlemmarna samt översända yttrandet i avskrift till varje medlem 
som har begärt upplysningen. 

12 § I stadgarna får bestämmas att föreningsstämmans befogenheter 
skall helt eller delvis utövas av särskilt valda fullmäktige. 

En fullmäktig får inte väljas för längre tid än tre år. Till fullmäktig får 
utses endast medlemmar i föreningen eller någon som utan att vara med
lem enligt 6 kap. 4 § andra stycket ändå kan väljas till styrelseledamot. 

Ett fullmäktigsamm·anträde anses som en föreningsstiimma. I fråga om 
fullmäktig gäller bestämmelserna i I - 11 §§ om föreningsmedlem. Dock får 
en fullmäktig inte rösta genom ombud. 

Angående beslut av fullmäktige i ämnen som avses i 15 §eller i 12 kap. 
4. § skall medlemmarna underrättas på det sätt som stadgarna föreskriver. 

Även om fullmäktige har utsetts, har föreningsmedlenimarna sådan rätt 
som avses i 6 §, 8 §fjärde stycket och 10 §fjärde stycket andra meningen.· 

13 § Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer 
än hälften av de avgivna rösterna eller. vid lika röstetal. den mening som 
ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rös
terna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. om inte annat beslutas 
av stämman innan valet förrättas. 

Första stycket gäller inte, om annat följer av denna lag eller föreskrivs i 
stadgarna. Beträffande beslut som avses i 14 och 15 §§ kan dock i stad
garna endast föreskrivas villkor som går längre än som anges i dessa 
paragrafer. 

14 § Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är 
giltigt, om samtliga röstberättigade i föreningen har förenat sig om det. 
Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande 
stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de 
röstande eller den större majoritet som krävs enligt 15 §. 

Har i stadgarna tagits in ytterligare villkor för ändring av stadgarna, 
gäller det villkoret. 

Om enligt en föreskrift i stadgarna en viss bestämmelse inte får ändras 
utan regeringens tillstånd. får inte' heller en sådan föreskrift ändras utan 
regeringens tillstånd, om föreskriften har tagits in i stadgarna på grund av 
lag eller annan författning eller efter regeringens medgivande. 

Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas för registrering. 
Beslutet får inte verkställas förrän registreringen har skett. 

Beslut som innebär nedsättning av medlemsinsatsernas belopp eller 
annan lindring av medlemmarnas insi1tsskyldighet enligt stadgarna får inte 
verkställas förrän ett år har förflutit efter registreringen. 

15 § Ett beslut om sådan ändring av stadgarna som innebiir att en med
lems förpliktelse att erlägga insatser eller avgifter till föreningen ökas eller 
att hans riitt till årsvinst inskränks är giltigt, om beslutet på den senare 
stämman enligt 14 § har bitriitts av minst tre ljiirdedelar av de röstande. 

Ett beslut om sådan ändring av stadgarna som innebär att en medlems 
rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks iir 
giltigt. om beslutet på den senare stämman enligt 14 § har bitriitts av 
samtliga röstande. Detsamma gäller. om iindringen innebär inskränkning i 
en medlems rätt att återfå insats enligt 4 kap. I eller 3 § eller innebär att en 
medlems utträde ur föreningen försvåras och ändringen skall gälla även 
dem som var medlemmar i föreningen när frågan avgjordes. 

J Rihdage11 /9ll6!87. 8 sam/. Nr 20 
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Ett beslut om ändring av stadgarna i de hänseenden som avses i första LU 1986/87:20 
och andra styckena får int.e tillämpas mot en medlem som inte har sam- Bilaga I. 
tyckt till ändringen och som säger upp sig till utträde ur föreningen inom en 
månad från det att slutligt beslut fattades eller. om beslutet fattades av 
fullmäktige. från det att medlemmen underrättades om beslutet. I ett 
sådant fall får medlemmen. oavsett vad stadgärna föreskriver.. utträda ur 
föreningen vid den utgång. av ett räkenskapsår som infaller näst efter en · 
månad efter uppsägningen. Vid utträdet har medlemmen den rätt som 
enligt 4 kap. I § första och andra styckena tillkommer en avgående med-
lem. 

16 § Föreningsstämman får inte fatta beslut 'som är ägnade att bereda 
otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen 
eller annan medlem. 

17 § Om ett beslut av föreningsstämman inte har kommit till i behörig 
ordning eller i övrigt strider mot denna lag eller mot stadgarna. kan talan 
mot föreningen om att beslutet skall upphävas eller ändras föras av före
ningsmedlemmar. innehavare av förlagsandelar. styrelsen, styrelseleda
möter eller verkställande direktören. 

Talan skall väckas inom tre månader från dagen för beslutet. Väcks inte 
talan inom denna tid. är rätten till talan förlorad. 

Talan får väckas senare än vad som sägs i andra stycket. när 
I. beslutet är sådant att det inte lagligen kan fattas ens med alla medlem

marnas samtycke. 
2. samtycke till beslutet krävs av alla eller vissa medlemmar och sådant 

samtycke inte har getts, eller 
3. kallelse till stämman inte har skett eller de bestämmelser om kallelse 

som gäller för föreningen har eftersatts i något väsentligt avseende. 
En dom varigenom föreningsstämmans beslut upphävs eller ändras gäl

ler även för medlemmar och innehavare av· förlagsandelar som inte har fört 
talan. Rätten kan ändra föreningsstämmans beslut endast om det kan 
fastställas vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft. Är förenings
stämmans beslut sådant som enligt denna lag skall anmälas för registrering. 
skall rätten underriitta registreringsmyndigheten för registrering. om beslu
tet har upphävts eller ändräts genom en dom som har vunnit laga kraft eller 
riitten genom beslut under rättegången har förordnat att föreningsstäm
mans beslut inte fftr verkställas. 

18 § Om styrelsen vill väcka talan· mot föreningen. skall styrelsen sam
mankalla en föreningsstämma för val av ställföreträdare att föra förening- . 
ens talan i tvisten. Stiimning delges med den valde ställföretriidaren. 

Ett förbehåll i stadgarna att tvister mellan föreningen och styrelsen. 
styrelseledamot. verkställande direktören. likvidator. föreningsmedlem. 
innehavare av forlagsandel eller röstberiittigad som inte iir medlem skall 
hänskjutas till skiljemän har samma verkan som ett skiljeävtal. Om styrel
sen begär skiljemannaförfarande mot föreningen. tillämpas första stycket. 
Är det fråga om en klandertalan av styrelsen mot föreningsstämmans 
beslut är rätten till talan inte förlorad enligt 17 * andra stycket. om styrel~ 
sen inom den klandertid som anges diir har kallat till föreningsstiimma 
enligt första stycket. 

;·. 



8 kap. Revision och särskild granskning · LV 1986/87:20 

1 § En ekonomisk förening skall ha minst en revisor. Revisorerna väijs Bilaga ·1 
av föreningsstämman, om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera 
revisorer skall utses på annat sätt. 

En revisors uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna. Om 
uppdraget inte skall gälla tills vidare, skall uppdragstiden bestämmas så att 
uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie föreningsstämma på vilken· 
revisorsval förrättas. 

Den som har utsetts till revisor skall omedelbart underrättas om det. Har 
revisorn valts på förenings stämma är styrelsen skyldig att' sörja för under
rättelsen. I annat fall ligger skyldigheten på den som har tillsatt revisorn. 

Föreningsstämman kan utse en eller flera revisorssuppleanter. Bestäm
melserna i denna lag om revisorer gäller i tillämpliga delar om revisors
suppleanter. 

2 § Varje röstberättigad har rätt att föreslå att det hos liinsstyrelsen 
påkallas att en revisor (medrevisor) utses att delta i revisionen tillsammans 
med de övriga revisorerna. Förslaget skall framställas på en förenings
stämma där revisorsval skall ske eller där förslaget enligt kallelsen till 
stämman skall behandlas. Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av 
samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de på stämman närvarande 
röstberättigade, skall styrelsen inom .en vecka göra framställning hos läns
styrelsen om att en medrevisor utses. Försummas detta får varje röstberät
tigad göra sådan framställning. Medrevisorn skall tjänstgöra för tiden till 
och med ordinarie förenings stämma: under ·nästa räkenskapsår. 

Innehavare av förlagsandelar kan begära hos styrelsen att en medrevisor 
utses. Begärs detta av innehavare söm företräder förlagsinsatser till ett 
sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt inbetalda 
insatskapitalet, skall styrelsen senast inom två månader göra framställning 
hos länsstyrelsen om att en medrevisor utses. Försummas detta får varje 
innehavare av en förlagsanddgöra sådan framställning. · 

3 ~ Revisorerna skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige, 
om inte regeringen eller den myndighet som regeringen hestiimmer i sär
skilda fall tillåter annat. Den ~om är auktoriserad eller godkänd revisor 
behöver dock inte vara svensk medborgare. Den som är omyndig eller i 
konkurs får inte vara revisor. 

Revison:rna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och 
ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och ·omfånget av 
föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande. 

Till revisor kan utses även ett auktoriserat eller ett godkänt revisionsbo
lag. Vid tilHlmpningen av bestämmelserna i detta kapitel likställs ett auk~ 
toriserat revisionsbolag med auktoriserad revisor och ett godkänt revi
sionsbolag med godkänd revisor. Ett bolag som utses till revisor' skall till 
styrelsen för den förening som revisionen avser anmäla vem som är huvud
ansvarig för revisionen. Den huvudansvarige skall i ett auktoriserat revi
sionsbolag vara auktoriserad revisor och i ett godbnt revisionsbolag auk
toriserad eller godkänd revisor. Bestämmelserna i 7 och 15 *~tillämpas på 
den huvudansvarige. 

Till revisor i dotterföretag bör utses minst en av moderföreningens 
revisorer. om det kan ske. 

4 * Om det hos en sammanslutning med ilndamfal att h·a hand 'om gemen
samma uppgifter för föreningar finns ett siirskilt revisionsorgan. får sam
manslutningen eller, om revisionsorganet är el1 juridisk person, denna 35 



utses till revisor. Den som sålunda har tillsatts som revisor skall utse en för LU 1986/87 :20 
uppdraget lämpad person att förrätta revisionen. I fråga om honom gäller i Bilaga 1 
tillämpliga delar vad som sägs i denna lag om revisor. 

Föreligger fall som avses i 5 § första eller tre.dje stycket, får regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer, om det finns särskilda 
skäl, medge att en sammanslutning eller ett revisionsorgan utses till revisor 
trots att revisionen därmed inte kommer att förrättas av någon auktori
serad revisor. 

5 § Minst en revisor skall vara auktoriserad, om 
I. tillgångarnas nettovärde enligt fastställda balansräkningar för de två 

senaste räkenskapsåren ö,verstiger ett gränsbelopp som motsvarar I 000 
gånger det basbelopp enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring som 
gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår, eller 

2. antalet anställda hos föreningen under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan i fråga 
om förening som avses i forsla stycket förordna att en viss godkänd revisor 
får utses i stället för en auktoriserad revisor. Sådana beslut är giltiga i högst 
fem år. 

Första och andra styckena gäller även för en moderförening i en kon
cern, om nettovärdet av koncernföretagens tillgångar enligt fastställda 
koncernbalansräkningar för de två senaste räkenskapsåren överstiger det 
gränsbelopp som anges i första stycket. eller om antalet anställda vid 
koncernföretagen under nämnda tid i medeltal har överstigit 200. 

I andra föreningar än som avses i första eller tredje stycket skall en 
auktoriserad revisor eller en godkänd revisor utses, om minst en tiondel av 
samtliga röstberättigade begär det vid en föreningsstämma där revisorsval 
skall ske. 

6 § I fråga om andra föreningar än som avses i 5 § får länsstyrelsen. om 
det är påkallat av särskilda omständigheter, besluta all minst en revisor 
skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor. 

Om det finns skäl till det', får länsstyrelsen samtidigt förordna en auktori
serad revisor eller en godkänd revisor all med övriga revisorer delta i 
revisionen. Uppdragstiden för revisorn skall bestämmas så att uppdraget 
upphör när annan behörig revisor har blivit utsedd i föreskriven ordning. 

Innan länsstyrelsen meddelar beslut som avses i denna paragraf. skall 
föreningen beredas tillfälle att yttra sig. 

7 § Den kan inte vara revisor som 
I. är styrelseledamot eller verkställande direktör i föreningen eller dess 

dotterföretag eller biträder vid föreningens bokföring eller medelsförvalt
ning eller föreningens kontroll däröver, 

2. är anställd hos eller på annat sätt intar en underordnad eller beroende 
ställning till föreningen eller någon som avses under I eller är verksam i 
samma företag som den som yrkesmässigt biträder föreningen vid .grund-_ 
bokföringen eller medelsförvaltningen eller föreningens kontroll däröver. 

3. är gift eller sambo med eller iir syskon eller släkting i rätt upp- eller 
nedstigande led till en person som avses under I eller är besvågrad med en 
sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller sf1 att den ene är gift med 
den andres syskon, eller 

4. utöver vad som normalt sammanhänger med medlemskap i förening
en, står i låneskuld till denna eller annat företag i samma koncern eller har 
förpliktelser för vilka föreningen eller sådant företag har ställt säkerhet. 



I ett dotterföretag kan den inte vara revisor som enligt första stycket inte LV 1986/87:20 
är behörig att vara revisor i moderföreningen. Bilaga 1 

En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt första eller 
andra stycket inte är behörig att vara revisor. Har föreningen eller moder
föreningen någon anställd i sin tjänst med uppgift att uteslutande eller 
huvudsakligen ha hand om föreningens interna revision. får revisorn dock 
anlita en sådan anställd i den utsträckning det är förenligt med god revi
sionssed. 

8 § Ett uppdrag att tills vidare vara revisor upphör när ny revisor har 
utsetts. 

Ett uppdrag som revisor upphör i förtid. om revisorn eller den som har 
utsett honom begär det. Anmälan om detta skall göras hos styrelsen och, 
om en revisor som inte är vald på föreningsstämman vill avgå, hos den som 
har tillsatt honom. 

En revisor vars uppdrag upphör i förtid skall genast anmäla detta till 
länsstyrelsen. Revisorn skall i anmälningen lämna en redogörelse för iakt
tagelserna vid den granskning som han har utfört under den del av löpande 
räkenskapsår som hans uppdrag har omfattat. För anmälningen gäller i 
tillämpliga delar vad som föreskrivs i 13 § tredje och fjärde styckena om 
revisionsberättelse. Avskrift av anmälningen skall överlämnas till för
eningens styrelse. 

Upphör en revisors uppdrag i förtid eller uppkommer hinder för honom 
enligt 3, 5 eller 7 §eller enligt stadgarna att vara revisor och finns det inte 
någon suppleant för honom, skall styrelsen vidta åtgärder för att en ny 
revisor tillsätts för den återstående mandattiden.· 

9 § På anmälan skall länsstyrelsen förordna behörig revisor. om 
I. någon auktoriserad revisor eller godkänd revisor inte är utsedd enligt 

5 §första-tredje styckena. 
2. en revisor är obehörig enligt 3 § första stycket eller 7 § första eller 

andra stycket, eller 
3. en bestämmelse i stadgarna om antalet revisorer eller om revisors 

behörighet har åsidosatts. 
Var och en kan göra anmälan enligt första stycket. Styrelsen är skyldig 

att göra anmälan, om inte rättelse utan dröjsmål sker genom den som utser 
revisor. 

Har föreningsstämman underlåtit att på begäran enligt 5 § fjärde stycket 
utse en auktoriserad eller godkänd revisor och gör någon röstberättigad' 
inom en månad från stämman framställning till länsstyrelsen, skall denna 
förordna en sådan revisor. 

Förordnande enligt denna paragraf skall meddelas efter det att förening
en har hörts och avse tid till dess att annan revisor har blivit utsedd i 
föreskriven ordning. Vid förordnande på grund av att en revisor är obe
hörig enligt 3 § första stycket eller 7 § första eller andra stycket skall 
liinsstyrelsen entlediga den obehörige revisorn: 

10 § Revisorerna skall i den omfattning som följer av god revisionssed 
granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens 
och verkstiillande direktörens förvaltning. 

Om föreningen är en moderförening, skall revisorerna även granska 
koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden i öv
rigt. 

Revisorerna skall följa de särskilda föreskrifter som meddelas av för
eningsstiimman. om de inte strider mot lag, stadgarna eller god revi
sionssed. 
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11 § Styrelsen och verkställande direktören skall ge revisorerna tillfälle LU 1986/87:20 
att verkställa granskningen i den omfattning som dessa finner behövligt Bilaga· I 
samt lämna de upplysningar och det biträde som de begär. Samma skyldig-
het föreligger för företagsledningen oc~ revisorerna i ett dotterföretag 
gentemot revisorerna i en moderförening. · 

12 § Sedan revisorerna har slutfört granskningen. skall de skriva en 
hänvisning till revisionsberättelsen på årsredovisningen och. i en moder
förening, på koncernredovisningen. Finner revisorerna att balansräkning
en eller resultaträkningen inte bör fastställas, skall de anteckna även detta .. 
I en moderförening gäller detsamma i fråga om koncernbalansräkningen . 
och koncernresultaträkningen. 

13 § Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberät
telse till föreningsstämman. Berättelsen skall överlämnas till föreningens 
styrelse senast två veckor före den ordinarie föreningsstämman. Reviso
rerna skall inom samma tid till styrelsen återlämna de redovisningshand
lingar som har överlämnats till dem. 

Revisionsberättelsen skall innehålla· ett uttalande om huruvida årsredo
visningen har gjorts upp enligt denna lag. Innehåller inte årsredovisningen 
sådana upplysningar som skall lämnas enligt 9 kap .. skall revisorerna ange 
detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse. om det kan ske. 

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försum
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger en styrelseledamot 
eller verkställande direktören till last. eller att en styrelseledamot .eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid mot denna lag 
eller stadgarna. skall det anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen 
skall även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseleda
möterna och verkställande direktören. Revisorerna kan även i övrigt i 
berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela medlemmar- . 
na. 

I revisionsberättelsen *kall också anmärkas om revisorerna funnit att 
föreningen inte har fullgjl'irt sin skyldighet . , 

I. att göra avdrag för preliminär A-skatt eller kvarstående skatt enligt 
uppbördslagen ( 1953: 272). 

2. att anmäla sig för registrering enligt 19 §lagen ( 1968: 430) om mervär
deskatt. 

3. att lämna uppgift enligt 54 § I mom. uppbördslagen, 4 eller 11 §lagen 
( 1984: 6681 om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare eller 22 § lagen 
om mervärdeskatt, eller 

4. att i rätt tid betal<; skatter och avgifter som avses i 1-3. 
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att. föreningen inte 

har fullgjort nfigon sådan ·skyldighet som avses i fjiirde stycket 1-4. skall 
revisorerna genast sända in en avskrift av den.till länsstyrelsen. 

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om faststäl
lande av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust som har lagts fram 
i förvaltningsberättelsen .. 

I en modert'örening skall revisorerna avge en särskild revisionsberiittelse 
betriilTande koncernen. Hiirvid skall första-tredje och sjiitte styckena. 
tillämpas. 

14 § Erinringar ~om revisorerna framsl<iller till styreben eller verkstiil 0 

lande direktören och som. inte har tagits in i revisionsberättelsen ~kall de 
anteckna i protokoll eller nf1gon annan handling. Handlingen skall över
lämnas till styrelsen och bevaras av denna p<°1 betryggande siitl. 
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15 § Revisorerna har rätt att närvara vid föreningsstämmorna. De är LU 1986/87:20 
skyldiga att närvara vid en stämma, om det med hänsyn till ärendena kan Bilaga 1 
anses påkallat. · 

16 § Revisorerna får inte lämna upplysningar till enskilda medlemmar 
eller utomstående om sådana föreningens angelägenheter som de har fått 
kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel 
för föreningen. 

Revisorerna är skyldiga att· 
I. till föreningsstämman lämna alla upplysningar som stämman begär. 

om det inte skulle vara till väsentlig nackdel för föreningen, 
2. till medrevisor. granskare som avses i 17 §. ny revisor och, om 

föreningen har försatts i konkurs. konkursförvaltare lämna erforderliga 
upplysningar om föi·eningens angelägenheter. samt 

3. på begäran lämna upplysningar om föreningens angelägenheter till 
undersökningslcdaren under förundersökning i brottmål. 

17 § Varje röstberättigad kan väcka förslag om att länsstyrelsen skall 
utse granskare för särskild granskning av föreningens förvaltning och 
räkenskaper under viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller förhållan
den i föreningen. 

Förslaget skall framställas på en ordinarie föreningsstämma eller på en 
stämma där ärendet enligt kallelsen skall behandlas. Om förslaget har 
biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av 
de närvarande röstberättigade. skall styrelsen inom en vecka göra fram
ställning hos länsstyrelsen om att granskare skall utses. Försummas detta 
får varje röstberättigad göra sådan framställning. Länsstyrelsen får för
ordna en eller flera granskare. 

Innehavare av förlagsandelar kan begära hos styrelsen att granskare 
utses. Begärs detta av innehavare som företräder förlagsinsatser till ett 
sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt inbetalda 
insatskapitalet. skall styrelsen senast inom två månader göra framställning 
härom hos länsstyrelsen. Försummas detta får varje innehavare av en 
förlagsandel göra sådan framställning. Länsstyrelsen får förordna en eller 
flera granskare. 

Vad som sägs i 3 § första och tredje styckena. 4. 7, 11, 15 och 16 §§ samt 
13 kap. 2 och 4-6 §§om revisor tillämpas även i fråga om granskare. 

Yttrande över granskningen skall avges till föreningsstämman. Yttran
det skall hållas tillgängligt för och sändas till medlemmar och andra röst
berättigade enligt 7 kap. 8 § fjärde stycket samt läggas fram på stämman. 
På samma sätt skall yttrandet dessutom hållas tillgängligt för och sändas 
till innehavare av förlagsandelar. om granskaren har utsetts på begäran av 
en sådan innehavare. 

9 kap. Redovisning 

Årsredm·isning 111. m. 

I § För varje räkenskapsår skall årsredovisning avges. Denna består av 
resultatriikning, balansräkning och förvaltningsberättelse. 

I fraga om resultaträkning och balansräkning i årsredovisning och i 
ifrsbokslut enligt hokföringslagen ( 1976: 125) gäller. förutom bestämmel
serna i den lagen. föreskrifterna i detta kapitel. Dock tillämpas 5 § andra 
stycket och 6 § första stycket i detta kapitel endast på årsredovisningen. 
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2 ~ I årsredovisningen skall återges resultaträkningen och balansräk- . LU 1986/87:20 
ningen för det närmast föregående räkenskapsåret. Har det under året . Bilaga 1 
skett någon ändring i specificeringen av poster i resultaträkningen och 
balansräkningen, skall uppgifterna från den tidigare årsredovisningen sam-
manställas så att dessa kanjämföras med posterna i den senare årsredovis-
ningen, om det inte möter särskilda hinder. 

Årsredovisningen skall skrivas under av samtliga styrelseledamöter och 
av verkställande direktören. Har en avvikande mening beträffande årsre
dovisningen antecknats till styrelsens protokoll, skall den avvikande me
ningen fogas till redovisningen. 

3 § Minst en månad före ordinarie föreningsstämma skall årsredovis
ningshandlingarna för det förflutna räkenskapsåret avlämnas till revisorer
na. 

Senast en månad efter det att resultaträkningen och balansräkningen har 
blivit fastställda, skall avskrift av årsredovisning och revisionsberättelse 
hållas tillgängliga hos föreningen för alla som är intresserade. Dessa hand
lingar skall efter särskilt föreläggande av länsstyrelsen sändas in dit. Så
dant föreläggande utfärdas när någon begär det. Föreningar som avses i 
8 kap. 5 § första och tredje styckena är utan särskilt föreläggande skyldiga 
att inom den tid som nyss har angetts sända in nämnda handlingar till 
länsstyrelsen. 

På avskriften av årsredovisningen skall en styrelseledamot eller verk
stiillande direktören teckna bevis om att resultaträkning och balansräkning 
har fastställts. Uppgift skall också lämnas om fastställelsedagen. Beviset 
skall även innehålla uppgift om föreningsstämmans beslut beträffande 
föreningens vinst eller förlust. 

4 § Ut.an hinder av vad som föreskrivs i 15 §fjärde stycket bokföringsla
gen ( 1976: 125) om användningen av det belopp med vilket en anläggnings
tillgång har skrivits upp får ett sådant belopp utnyttjas även till avsättning 
till en sådan uppskrivningsfond som får tas i anspråk endast för ändamål 
som avses i 15 §fjärde stycket bokföri.ngslagen. 

Vid värdering av aktier eller andelar som en moderförening äger i ett 
dotterföretag skall andelar som dotterföretaget äger i moderföreningen inte 
anses ha något värde. 

5 § Andelar i andra företag än aktiebolag skall vid uppställning av resul
taträkningen och balansräkningen samt vid specifo.:ering enligt 8 § likstäl
las med aktier som ägs av föreningen. 

I balansräkning och resultaträkning i årsredovisningen behöver storlek 
och förändringar av lagerreserven uppges endast av föreningar som avses i 
8 kap. 5 § första stycket. 

6 § Om det finns synnerliga skäl, får regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer medge att bruttoomsättningssumman inte behöver 
anges i resultatriikningen i årsredovisningen. 

I resultaträkningen skall utdelning på aktier i dotterbolag tas upp som en 
särskild intäktspost. Som 1en särskild. kostna<lspost skall tas upp över
skottsutdclning som avses i 10 kap I §andra stycket I. 

7 § I balansriikningen skall aktier i dotterbolag tas upp som en siirskild 
post bland tillgängarna. 

En förenings eget kapital skall delas upp i bundet eget kapital och fritt 
eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp 40 



inbetalda insatser, reservfond och uppskrivningsfond. Medlemsinsatser LU 1986/87:20 
och förlags insatser skall redovisas var för sig. Under fritt eget kapital eller Bilaga I 
ansamlad förlust skall tas upp fria fonder. var för sig, balanserad vinst eller 
förlust samt nettovinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust 
och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter. 

Fordran på insats får inte tas upp som tillgång. Redovisningen av full
gjorda insatser får göras så att i balansräkningen anges hela insatskapitalet 
samt hur mycket därav som inte har fullgjorts, varefter skillnaden - de 
betalda insatserna - utförs som en särskild post under eget kapital. 

Om det i en fordrings- eller skuldpost enligt balansräkningen ingår en 
fordran hos eller skuld till ett dotterföretag eller en moderförening, skall 
beloppet anges särskilt. Detta får ske inom linjen. Detsamma gäller ifråga 
om pant och med pant jämförliga säkerheter eller ansvarsförbindelser till 
förmån för ett dotterföretag eller en moderförening. 

8 § Utöver vad som följer av bokföringslagen ( 1976: 125) skall i resultat
räkningen och balansräkningen lämnas uppgifter och särskilda upplysning
ar i följande hänseenden: 

I. Aktier skall tas upp med angivande för varje bolag av dess namn. 
antalet aktier samt dessas nominella värde och värde enligt balansräkning
en. Understiger båda dessa värden för aktierna i ett bolag, som inte är 
dotterföretag, femtiotusen kronor eller det lägre belopp som motsvarar 
fem procent av föreningens eget kapital enligt balansräkningen, får dock 
specifikation utelämnas. När det från allmän och enskild synpunkt är 
påkallat, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
tillåta att aktier även i andra fall redovisas utan specifikation. 

2. Ändringar i beloppen av det egna kapitalets poster jämfört med 
föregående balansräkning skall specificeras. 

3. För varje post som tas upp i balansräkningen som anläggningstillgång 
och där skepp eller maskiner, inventarier och dylikt eller byggnader ingår 
skall anges dels tillgångarnas anskaffningsvärde. dels det sammanlagda 
beloppet av de av- och nedskrivningar som har företagits på anskaffnings
värdet intill balansdagen. Om sådana tillgångar har uppskrivits. skall .även 
anges kvarstående oavskrivet belopp av uppskrivningen. 

4. För fastigheter som är anläggningstillgångar skall anges de samman
lagda taxeringsvärdena fördelade på de tillgångar som tagits upp under 
särskilda poster i balansräkningen. 

5. Om det har förekommit sådana förändringar i resultaträkningen eller 
balansräkningen beträffande posternas gruppering eller något annat som 
väsentligt påverkar jämförbarheten mellan åren, skall redogörelse lämnas 
för förändringarna. 

6. Om föreningen driver rörelsegrenar som är väsentligen oberoende av 
varandra. skall bruttoresultatet av varje sådan rörelsegren redovisas sär
skilt. 

De uppgifter och särskilda upplysningar som avses i första stycket får 
tas in i noter, om tydliga hänvisningar görs vid de poster i redovisnings
handlingarna till vilka de hänför sig. 

9 § Förvaltningsberättelsen skall upprättas med iakttagande av god redo
visningssed. 

I förvaltningsberättelsen skall upplysningar lämnas i följande hänseen
den: 

I. Sådana förhållanden som inte skall redovisas i resultaträkningen eller 
i balansräkningen men som är viktiga för bedömningen av föreningens 
verksamhetsresultat och ställning. 41 



2. Sådana händelser av 'väsentlig betydelse för föreningen som har LU 1986/87:20 
inträffat under räkenskapsåret eller efter deltas slut. Bilaga 1 

3. Väsentliga förändringar i medlemsantalet. . 
4 .. Summorna av insatsbelopp som skall återbetalas under nästa räken~ 

skapsår enligt bestämmelserna i 4 kap. 1 och 3 §§. 
5. Den rätt till utdelning som gjorda förlagsinsatscr medför. 
6. Summan av de förlagsiilsatser som sagts upp och skall inlösas under 

de näst följande två räkenskapsåren. 
7. Medelantalet under räkenskapsåret anställda personer såväl för före

taget i dess helhet som för varje arbetsställe med mer än tjugo anställda, 
det sammanlagda beloppet a:v räkenskapsårets löner och ersättningar dels 
till styrelsen och verkställande direktören dels till övriga anställda samt, 
om föreningen har anställda. i flera länder, löner och ersättningar angivna 
särskilt för varje land jämte uppgift om medelantalet anställda i respektive 
land. 

Förvaltningsberättelsen s~all innehålla förslag till dispositioner beträf-
fande föreningens vinst eller förlust. · 

För förening som avses i 8 kap. 5 § första stycket skall till förvaltnings
bcrättelscn fogas en finansieringsanalys. I finansieringsanalysen skall re
dovisas föreningens finansiering och kapitalinvcsteringar under räken
skapsåret. 

Konccmredm·isning 

10 § I en moderförening skall, utöver årsredovisning för moderförening
en, för varje räkenskapsår· avges en koncernredovisning bestående av 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Redovisningen skall 
hänföra sig till balansdagen för moderföreningen. 

Bestämmelserna i 3 § tillämpas även på koncernredovisning och kon
cernrevisionsberättelse. Moderföreningen är dock utan särskilt föreläggan
de skyldig att sända in nämnda handlingar till länsstyrelsen. 

11 § Koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen skall var 
för sig utgöra ett sammandrag av moderföreningens och dotterföretagens 
resultaträkningar och balansräkningar. Sammandraget skall upprättas en
ligt god redovisningssed och med iakttagande i tillämpliga delar av 2 och. 
5-8 §§. 

Koncernresultaträkningcn skall utvisa koncernens årsresultat efter av
drag för redovisad vinstutdelning inom koncernen och efter avdrag eller 
tillägg för ökning eller minskning av internvinst under räkenskapsåret. 
Konccrnbalansriikningen s~all utvisa beloppet av fritt eget kapital eller 
ansamlad förlust i koncernen efter avdrag för internvinster. Med intern
vinst avses moderföreningens andel av vinst som uppkommit genom att en 
tillgång har överlåtits inom koncernen. i den mån inte tillgången därefter 
överlåtits till köpare utanför koncernen eller tillgången förbrukats eller 
dess värde satts ned hos det företag inom koncernen som har förvärvat 
tillgången. 

Om det med hänsyn till koncernens sammansättning eller andra särskil
da skiil är förenat med synnerliga svårigheter att vid koncernredovisningen 
i visst hänseende tillämpa första eller andra stycket, får de undantag göras 
som förhållandena kräver. För sådana undantag skall lämnas en motiverad 
redogörelse i moderföreningens förvalt ningsherättelse. 

I förvaltningsberättdsen för en moderförening skall vidare i tillämpliga 
delar lämnas sådana upplysningar om koncernen som avses i 9 ~ andra 
stycket 1. 2 och 7. Redogör~lse skall lämnas för vilka metoder och värde- 42 



ringsprinciper som har använts vid upprättandet av koncernredovisningen. 
Vidare skall uppges det belopp som av det fria egna kapitalet i koncernen 
enligt årsredovisningarna för företag inom denna skall föras över till bun
det eget kapital. 

Ett dotterföretag skall i förvaltningsberättel~en eller. om företaget inte 
är skyldigt att upprätta förvaltningsberättelse, i en bilaga till sin balansräk
ning ange namnet på moderfört<ningen och i förekommande fall dennas 
moderförening. Moderföreningen och dotterföretaget skall vidare ange hur 
stor del av årets inköp och fö~säljningar som avser annat företag inom 
samma koncern. 

Uppgifter o.m koncernens lagerreserv skall tas in i koncernredovisning
en, om koncernen är av s~dan storlek som avses i 8 kap. 5 §tredje stycket. 
I sådana fall skall till koncernredovisningen fogas en finansieringsanalys 
för koncernen. 

De/årsrapport 

12 § För förening som.avses i 8 kap. 5 § första stycket och för moderför
ening i koncern som avses i 8 kap. 5 § tredje stycket skall minst en gång 
under varje räkenskapsår som omfattar mer än tio månader avges en 
särskild redovisning (delårsrapport). Rapporterna skall avse föreningens 
verksamhet från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en 
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Delårsrapporterna avges av styrelsen eller, om styrelsen bestämmer det, 
av verkställande direktören. Rapporterna skall hållas tillgängliga hos fö,r
eningen för var och en som vill ta del av dem och genast sändas till den 
medlem som begär det. Delårsrapporter som avses i första stycket tredje 
meningen skall senast två månader efter rapportperiodens utgång sändas in 
till länsstyrelsen. 

13 § I delårsrapporter skall översiktligt redogöras för verksamheten och 
resultatutvecklingen i denna samt för in.vesteringar och förändringar i 
likviditet och finansiering sedan föregående räkenskapsårs utgång. Vidare 
skall lämnas beloppsuppgifter om omsättningen och resultatet före bok
slutsdispositioner och skatt under rapportperioden. Om det finns särskilda 
skäl, får en ungefärlig beloppsuppgift beträffande resultatet lämnas. Be
stämmelserna i 6 § första stycket och 9 § andra stycket I och 2 gäller i 
tillämpliga delar i fråga om delå(srapport. 

Om en koncern är av sådan storlek som anges i 8 kap. 5 §tredje stycket, 
skall moderföreningen i delårsrapporterna, utöver uppgifter för moderföre
ningen, lämna uppgifter för koncernen motsvarande vad som sägs i första 
stycket. Uppgifter om omsättning och resultat skall avse beloppen efter 
avdrag för interna poster inom koncernen och me.d hänsyn tagen till 
internvinsteliminering. 

14 § Om särskilda hin.der. inte möter. skall i anslutning till uppgifter enligt 
13 § även lämnas motsvarande uppgifter för samma rapportperiod under 
det föregående räkenskapsåret. . 

Begrepp och termer skall i möjlig mån överensstämma med dem som har 
använts i den senast framlagda årsredovisningen. 

10 kap. Ö\·erskottsutdelriing och a~nan am·ändning 3\' föreningens egendom 

I § Föreningens medel får betalas ut till medlemmarna endast i form av 
överskottsutdelning. återhetalning av medlcmsinsatser enligt 4 kap .. utbe-

LU 1986/87:20 
Bilaga I 



talning vid nedsättning av medlemsinsatsernas belopp och utskiftning vid LU 1986/87:20 
föreningens likvidation. Bilaga 1 

Med överskottsutdelning avses i denna lag 
I. gottgörelse i form av efterlikvider, återbäringar eller liknande som 

grundas på rörelsens resultat utan att ha räknats in'i redovisade årsresultat, 
och 

2. utdelningar från redovisade årsresultat i form av medlemsåterbäring 
eller på annat sätt ( vinstutdelning). . 

Att stadgarna skall innehålla bestämmelser om användningen av vinst 
och av behållna tillgångar vid föreningens likvidation följer av 2 kap. 2 §. 

2 § Vinstutdelning får inte överstiga vad som i den fastställda balansräk
ningen och, i fråga om moderförening, i den fastställda koncernbalansräk
ningen för det senaste räkenskapsåret redovisas som föreningens eller 
koncernens fria egna kapital med avdrag för 

I. det belopp som enligt lag eller stadgarna skall avsättas till bundet eget 
kapital eller. i fråga om moderförening, det belopp som av det fria egna 
kapitalet i koncernen enligt :årsredovisningarna för företag inom denna 
skall föras över till det bundna egna kapitalet. och 

2. belopp som annars enligt stadgarna skall användas för något annat 
ändamål än utdelning till medlemmarna. 

Vinstutdelning, som beräknas på annat sätt än i förhållande till den 
omfattning i vilken medlemmarna har deltagit i föreningens verksamhet 
eller i övrigt tagit denna i anspråk, får fastställas till högst en ränta för år på 
inbetalda medlemsinsatser som motsvarar det av riksbanken fastställda 
diskonto som gällde vid räkenskapsårets utgång med tillägg av tre procent
enheter. 

3 § Gottgörelser som avses i I § andra stycket I får inte lämnas i .vidare 
mån än att föreskriven avsättning kan göras till reservfonden. 

Överskottsutdelning får i.:te ske med så stort belopp att utdelningen med 
hänsyn till föreningens eller koncernens konsolideringsbehov, likviditet 
eller ställning i övrigt står i strid med god affärssed. 

4 § Gottgörelser och sådan vinstutdelning som beräknas i förhållande till 
den omfattning i vilken någon har deltagit' i föreningens verksamhet eller i 
övrigt tagit denna i anspråk får lämnas även till andra än medlemmar. 

Även vinstutdelning av det slag som avses i 2 §andra stycket får lämnas 
till innehavare av förlagsandelar. Därvid gäller inte deh begrähsning i fråga 
om utdelningens höjd som anges där. 

5 § Föreningsstämman fattar beslut om överskottsutdelning. Den får 
uppdra åt styrelsen att fatta b'eslut om gottgörelser. 

6 § Till reservfonden skall avsättas minst fem procent av den del av 
föreningens nettovinst för året som inte går åt för att täcka en balanserad 
förlust. Vid avsättning till reservfonden skall till nettovinsten räknas även 
gottgörelser. Uppgår reservfonden till minst tjugo procent av det inbetalda 
insatskapitalet behöver sådan avsättning till reservfond som avses i detta 
stycke inte ske, om summan av reservfonden och det·inbetalda insatskapi
talet uppgår antingen till minst fyrtio procent av nettovärdet på förening- · 
ens tillgångar eller till minst sam.ma belopp som föreningens skulder enligt 
balansräkningen. . · · 

Till reservfonden skall vidare avsättas det belopp som 
·1. medlem vid avgång ur föreningen inte får tillbaka av sina insatser, 44 



2. förlagsandclsinnehavare inte får ut vid inlösen av en förlagsinsats, LU 1986/87:20 
3. enligt stadgarna skall avsättas till reservfonden, Bilaga l 
4. enligt be~lut av föreningsstämman i övrigt skall föras över från det i 

balansräkningen redovisade fria egna kapitalet till reservfonden. 
Reservfonden får enligt beslut av föreningsstämman sättas ned endast 

för att täcka sådan förlust enligt den fastställda balansräkningen som inte 
kan täckas av fritt eget kapital. 

Vid tillämpningen av första stycket skall belopp som i balansräkningen 
har tagits upp under rubriken Avsatt till pensioner inte räknas som skuld i 
den mån det överstiger det belopp under vilket posten enligt 7 § första 
stycket lagen (1967: 531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m. inte får 
nedbringas. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge en 
förening eller vissa grupper av föreningar undantag helt eller delvis från 
bestämmelserna i första-tredje styckena. om det finns synnerliga skäl till 
det med hänsyn till arten av föreningsverksamheten och övriga omständig
heter. 

7 § Sker utbetalning till en medlem eller någon annan i strid mot denna 
lag, skall mottagaren betala tillbaka vad han har erhållit med ränta beräk
nad enligt 5 § räntelagen ( 1975: 6351 från det att utbetalningen erhållits intill 
dess att högre ränta skall betalas enligt 6 §räntelagen till följd av 3 eller 4 § 
samma lag. Detta gäller dock inte, om mottagaren hade skälig anledning att 
anta att utbetalningen utgjorde laglig överskottsutdclning. 

För den brist som uppkommer vid återbetalningen ansvarar enligt 
13 kap. 1-4 §§ de som har medverkat till att besluta om eller verkställa 
utbetalningen eller till att upprätta eller fastställa en oriktig balansräkning 
som har legat till grund för beslutet. 

8 § Föreningsstämman får besluta om gåvor till allmännyttiga eller där
med jämförliga ändamål, om det med hänsyn till ändamålet,- föreningens 
ställning och omständigheterna i: övrigt kan anses skäligt. Styrelsen får för 
sådana ändamål endast använda tillgångar som med hänsyn till föreningens 
ställning är av ringa betydelse. 

11 kap. Likvidation och upplösning 

Frii·illi1; likvidation 

l § Föreningsstämman kan besluta att föreningen skall träda i likvida
tion. 

Ett beslut om likvidation är giltigt endast om samtliga röstberättigade 
har förenat sig om beslutet eller detta har fattats på två på varandra 
följande föreningsstiimmor och på den senare stämman biträtts av minst 
två tredjedelar av de röstande. Längre gående villkor för att beslutet skall 
bli giltigt får föreskrivas i stadgarna. Likvidationen inträder omedelbart 
eller den senare dag som föreningsstämman beslutar. 

Ett beslut om likvidation kan dock alltid fattas med enkel majoritet. om 
det gäller ett beslut enligt 19 § andra stycket eller om det föreligger grund 
för tvångslikvidation enligt 3 eller 4 §. Vid lika röstetal utgörs stämmans 
beslut av den mening som ordföranden biträder. Ett beslut om likvidation 
enligt detta stycke har omedelbar verkan. 

2 § Styrelsen skall genast till föreningsstämman hänskjuta frågan huruvi
da föreningen skall träda i likvidation. om det på grund av inträffade 



förluster eller av annan orsak finns anledning att anta att föreningens LU 1986/87:20 
ställning fortgående kommer att försämras så att föreningens skulder inte Bilaga 1 
täcks av tillgångarna. 

T1·dng sliki·idation 

3 § Om antalet föreningsmedlemmar går ned under det lägsta antal som 
föreskrivs i 2 kap. I §.skall styrelsen snarast möjligt till föreningsstämman· 
hänskjuta frågan huruvida föreningen skall träda i likvidation. Inträder inte 
ett tillräckligt antal medlemmar i föreningen inom tre månader efter det att 
antalet har gått ned under d~t föreskrivna lägsta antalet, skall styrelsen, 
om inte stämman beslutar att föreningen skall träda i likvidation, hos rätten 
ansöka att föreningen försätts i likvidation. En sådan'ansökan··kan även 
göras av en styrelseledamot, verkställande direktören. en revisor. en före
ningsmedlcm eller en innehavare av förlagsandel. 

Görs ansökan enligt första stycket, förordnar rätten att föreningen skall 
träda i likvidation. om det inte under ärendets handläggning i första instans 
styrks att det föreskrivna lägsta medlemsantalet har uppnåtts. 

Om styrelseledamöterna underlåter att fullgöra vad som åligger dem 
enligt första stycket. svarar de och andra som med vetskap om ·denna 
underlåtenhet handlar på föreningens vägnar solidariskt för de förpliktelser 
som uppkommer för föreningen. Ett sådant ansvar inträder· även för så
dana medlemmar som. när likvidationsplikt föreligger enligt första stycket. 
med vetskap om likvidationsplikten deltar i beslut att fortsätta föreningens 
verksamhet. Ansvarighet enligt denna paragraf gäller dock inte för förplik
telser som uppkommer sedan likvidationsfrågan har hänskjutits till rättens 
prövning eller sedan ett tillrä,ckligt antal medlemmar har inträtt efter den 
tid som anges i första stycket. . .. 

4 § Rätten skall förordna att föreningen skall träda i likvidation, om 
I. likvidationsskyldighet föreligger enligt stadgarna. · 
2. föreningen efter en konkurs som avslutats .med överskott inte" inom 

föreskriven tid har fattat beslut om likvidation enligt 19 *, 
3. föreningen saknar till registret anmäld behörig styrelse eller verkstäl

lande direktör som skall finnas enligt denna lag. eller 
4. föreningens verksamhet drivs på ett sätt som uppenbarligen inte 

motsvarar de förutsättningar under vilka registrering har skett. 
Beslut om likvidation skall dock inte meddelas. om det styrks att likvida

tionsgrunden har upphört under ärendets handläggning i första instans. 
Frågor om likvidation enligt första stycket prövas på anmälan av regis

treringsmyndigheten eller. i fall som avses i 1-3. på ansökan av styrelsen. 
styrelseledamot. verkställande direktören. föreningsmedlem eller inneha
vare av förlagsandel. I de fall som avses i första stycket 2 eller J prövas 
frågan även på ansökan av borgenär eller .av annan vars rätt kan vara 
beroende av att det finns någon.som kan företräda föreningen. 

Förfarandet hos riitten 

5 § Görs ansökan eller anmälan som avses i 3 eller 4 *· .skall rätten 
genast kalla föreningen samt ~e föreningsmedlemmar och borgenärer som,· 
vill yttra sig i ärendet att inställa sig för rätten på en bestämd dag. då frågan 
om skyldighet för föreningen att träda i likvidation skall prövas. Kallelsen 
skall delges föreningen. om det kan ske p[i annat sätt än enligt 15- 17 ** 
dclgivningslagen ( 1970: 428). Kallelsen skall kungöras genom rättens för
sorg i Post- och Inrikes. Tidningar minst tva och högst fyra manader före 
inställelsedagen. 
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6 § Har sökanden haft kostnader för delgivning eller kungörelse samt för 
expeditioner i ett ärende enligt 3 eller 4 §. skall kostnaderna betalas av 
föreningens medel, om föreningen förpliktas träda i likvidation eller om 
rätten i annat fall finner det skäligt. När anmälan har gjorts av registre
ringsmyndighetcn. skall dessa kostnader hetalas av föreningen eller. om 
föreningen saknar tillgångar. av staten. 

Genomförandet av likvidatio11e11 

7 § När föreningsstämman har fattat beslut om likvidation skall detta 
genom stämmans försorg genast anmälas till rätten. Denna skall därefter 
utan dröjsmål utse en eller flera likvidatorer. En domstol som fattar beslut 
att föreningen skall träda i likvidation skall samtidigt utse en eller flera 
likvidatorer. Likvidatore·rna träder i styrelse·ns och verkställande direktö
rens ställe och har i uppgift all genomföra likvidationen. 

Om en förening som har trätt i likvidation saknar till registret anmäld 
behörig likvidator. skall rätten förordna eri eller flera likvidatorer efter 
anmälan av registreringsmyndigheten eller ansökan av föreningsmedlem. 
borgenär eller annan vars rätt kan vara heroendc av att det finns någon 
som kan företräda föreningen. 

Likvidatorerna skall genast för registrering anmäla beslut om likvidation 
m:h förordnande av likvidator. 

Bestämmelserna i denna lag om styrelse och styrelseledamöter tillämpas 
på likvidatorerna. i den mån inte annat följer av detta kapitel. 

Ett uppdrag att vara revisor upphör inte genom att föreningen träder i 
likvidation. Bestämmelserna i 8 kap. tillämpas under likvidationen. Revi- · 
sionsberättelsen skall· innehålla ett uttalande· huruvida enligt revisorernas 
mening likvidationen onödigt fördröjs. 

8 § I fråga om föreningsstämma under likvidationen skall bestämmelser
na i denna lag om foreningsstämma tillämpas, i den mån inte annat följer av 
detta kapitel. 

9 § När föreningen har trätt i likvidation skall styrelsen och verkstäl
lande direktören genast avge en redovisning för sin förvaltning av förening
ens angelägenheter under <len tid för vilken redovisningshandlingar inte 
förut har lagts fram på föreningsstämma. Redovisningen skall läggas fram 
på föreningsstiimma så snart det kan ske. Bestämmelserna om årsredovis
ning och revisionsberättelse skall tillämpas. 

Om tiden även omfattar det föregående räkenskaps~tret. skall en särskild 
redovisning avges för detta år. I en moderfl)rening skall denna särskilda 
redovisning även omfatta koncernredovisning. 

10 ~ Likvidatorerna skall genast söka kallelse på föreningens okända 
borgenärer. 

11 § Likvidatorerna skall så snart det kan ske genom försiiljning på 
offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt förvandla föreningens egen
dom till pengar. i den mån det behövs för likvidationen.· samt betala 
föreningens skulder. Föreningens rörelse får fortsättas. om det behövs för 
en ändamålsenlig avveckling eller för att de anställda skall få skiiligt 
rådrum för att skaffa sig nya anställningar. 

Om rätten har beslutat om likvidation enligt 4 ~ första stycket 4. får 
likvidatorerna inte utan siirskilt tillstfmd av föreningsstämman avyttra 
föreningens egendom på annat sätt än genom försäljning p[t offentlig auk-
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tion. Till dess att beslutet har vunnit laga kraft får likvidatorerna inte utan LU 1986/87:20 
stämmans samtycke vidta några likvidationsåtgärder utan endast vårda Bilaga J 
föreningens egendom och bevaka dess angelägenheter. 

12 § Likvidatorerna skall för varje räkenskapsår avge en årsredovisning. 
som skall läggas fram på den ordinarie föreningsstämman för godkännan
de. I fråga om likvidatorernas redovisning och dess behandling på för
eningsstämman tillämpas inte 7 kap. 4 § andra stycket I och 2. 9 kap. 9 § 
andra stycket 7. 9 §tredje och fjärde styckena samt 10 och 11 §§. 

I balansräkningen tas det egna kapitalet upp i en post. varvid insatskapi
talet anges inom linjen och i. förekommande fall delas upp på mcdlemsin
satskapital och förlagsinsatskapital. 

Ingen tillgång får tas upp till ett högre värde än den beräknas inbringa 
efter avdrag för försiiljningskostnaderna. Om en tillgång kan beräknas 
inbringa ett väsentligt högre belopp än det värde som har tagits upp i 
balansräkningen eller om för en skuld eller en likvidationskostnad kan 
beräknas åtgå ett belopp som väsentligt avviker från den redovisade skul
den, skall vid tillgångs- eller skuldposten det beräknade beloppet anges 
inom linjen. 

13 § När den i kallelsen på okända borgenärer bestämda anmälningsti
den har gått ut och alla kända skulder blivit betalda, skall likvidatorerna 
skifta föreningens behållna tillgångar. Om något skuldbelopp är tvistigt 
eller inte förfallet till betalning eller av annan orsak inte kan betalas, skall 
så mycket av föreningens medel som kan behövas för denna betalning 
behållas och återstoden skiftas. 

De föreningsmedlemmar eller innehavare av förlagsandelar som vill 
klandra skiftet skall väcka talan mot föreningen senast tre månader efter 
det att slutredovisning lades fram på föreningsstämman. 

Om en medlem eller innehavare av en förlagsandel inte inom fem år efter 
det att slutredovisning lades fram på föreningsstämman har anmält sig för 
att lyfta vad han erhållit vid skiftet. har han förlorat sin rätt till detta. Om 
medlen är ringa i förhållande till de skiftade tillgångarna, kan rätten på 
anmälan av likvidatorerna förordna att medlen skall tillfalla allmänna arvs
fonden. I annat fall skall 16 §tillämpas. 

14 § Niir likvidatorerna har fullgjort sitt uppdrag. skall de så snart det 
kan ske avge en slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltnings
berättelse som avser likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även 
innehålla en n:dogörelse för skiftet. Till berättelsen skall fogas redovis
ningshandlingar för hela likvidationstiden. Berättelsen och redovisnings
handlingarna skall avliimnas till revisorerna. Dessa skall inom en månad 
därefter avge en revisionsberättelse över slutredovisningen och förvalt
ningen under likvidationen. 

Efter det att revisionsberättelsen har avlämnats till likvidatorerna skall 
dessa genast kalla föreningsmedlemmarna till en föreningsstämma för 
granskning av slutredovisningen. Slutredovisningen med bifogade redo
visningshandlingar och revisionsberättelsen skall hållas tillgängliga och 
sändas till medlemmar och innehavare av förlagsandelar enligt bestämmel
serna i 7 kap. 8 § fjärde stycket samt läggas fram på stiimman. Föreskrif
terna i 7 kap. 4 § andra stycket 3 CH.:h tredje stycket om beslut på för
eningsstämma om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören skall tillämpas på: likvidatorerna. 
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15 § När likvidatorerna har lagt fram slutredovisningen, är föreningen LU 1986/87:20 
upplöst. Detta förhållande skall genast anmälas för registrering. Bilaga I 

En tiondel av samtliga röstberättigade kan dock begära hos likvidatorer-
na att en föreningsstämma inkallas för att behandla frågan huruvida talan 
skall väckas enligt 13 kap. 5 §. Därvid tillämpas 7 kap. 7 § andra mening-
en. 

Om likvidatorerna finner att föreningen är på obestånd och inte kan 
betala likvidationskostnaderna, skall de ansöka om att föreningen försätts i 
konkurs. 

16 § Om det efter föreningens upplösning enligt 15 § visar sig att för
eningen har tillgångar eller om talan väcks mot föreningen eller det av 
någon annan orsak uppkommer behov av en Iikvidationsåtgärd, skall likvi
dationen fortsättas. Detta skall genast anmälas av likvidatorerna för regist
rering. Kallelse till första föreningsstämman efter återupptagande! skall 
utfärdas enligt stadgarna. Därutöver skall skriftliga kallelser sändas till 
varje föreningsmedlem vars postadress är känd för föreningen. 

17 § Om en förening har trätt i likvidation på grund av föreningsstäm
mans beslut, kan stämman sedan revisorerna har avgett yttrande besluta 
att likvidationen skall upphöra och föreningens verksamhet återupptas. Ett 
sådant beslut får dock inte fattas, om det finns anledning till likvidation på 
grund av denna lag eller stadgarna eller om utskiftning har ägt rum. 

När beslut enligt första stycket fattas. skall en styrelse samtidigt väljas. 
Föreningsstämmans beslut om likvidationens upphörande och val av 

styrelse skall likvidatorerna genast anmäla för registrering. Beslutet får 
inte verkställas förrän registrering har skett. 

Om ett likvidationsbeslut som avses i I, 3 eller 4 § har blivit upphävt 
genom en dom eller ett beslut av domstol som har vunnit laga kraft. skall 
likvidatorerna genast anmäla detta för registrering samt kalla till förenings
stämma för val av styrelse. 

När likvidation har upphört enligt denna paragraf. skall 14 *tillämpas. 

Upplösning utan likvidation 

18 § Om någon anmälan rörande föreningen inte har kommit in till regi
streringsmyndigheten under de tio senaste åren. skall denna på lämpligt 
sätt undersöka huruvida föreningen har upphört med sin verksamhet. Om 
det då inte framgår att föreningen fortfarande består. skall den avföras ur 
registret och är därmed upplöst. Uppkommer därefter behov av likvida
tionsåtgärd, skall på ansökan av den vars rätt berörs en eller flera likvida
torer förordnas av rätten. Kallelse till första förcningsstämman skall ske 
enligt 16 §. 

Konkurs och ackord 

19 § Om en förening är försatt i konkurs och denna avslutas utan över
skott. iir föreningen upplöst när konkursen avslutas. 

Om det finns överskott, skall föreningsstämman inom en månad från det· 
att konkursen avslutades besluta att föreningen skall träda i likvidation. 
Om inte ett sådant beslut fattas gäller 4 §. 

Var föreningen i likvidation när den försattes i konkurs. skall likvida
tionen fortsättas enligt 16 §.om konkursen avslutas med överskott. 
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20 § Om en förening försätts i konkurs eller om förhandling om offentligt 
ackord inleds för föreningen, skall konkursdomaren sända en underrättelse 
om beslutet till registreringsmyndigheten för registrering. 

Under konkursen företräds föreningen som konkursgäldenär av den 
styrelse och verkställande direktör eller de likvidatorer som finns vid 
konkursens början. Även under konkursen gäller dock bestämmelserna i 
denna lag om rätt att avgå, 'om entledigande och om nytillsättning. 

När en konkurs har avslutats eller en förhandling om offentligt ackord 
har avslutats på annat sätt än genom konkurs, skall konkursdomaren 
genast för registrering underrätta registreringsmyndigheten och i det förra 
fallet ange om något överskott finns eller inte. Konkursdomaren skall även 
för registrering underrätta registreringsmyndigheten när en överrätt genom 
beslut som vunnit laga kraft har,upphävt ett beslut att försätta föreningen i 
konkurs eller att inleda förhandling om offentligt ackord. 

12 kap. l'usion och inlösen av aktier i dotteraktiebolag 

Fusion genom absorption 

1 § Genom ett avtal om fusion kan en ekonomisk förening (den överlå
tande föreningen) gå upp i en annan ekonomisk förening (den övercagande 
föreningen). En sådan fusion innebär att medlemmarna i den överlåtande 
föreningen blir medlemmar i den övertagande föreningen, att den överlå
tande föreningen upplöses utan likvidation samt att dess tillgångar och 
skulder övertas av den övertagande föreningen. Avtalet skall för att bli 
giltigt godkännas av föreningsstämman i den överlåtande föreningen. 

Fusion kan ske, trots att den överlåtande föreningen har trätt i likvida
tion. I ett sådant fall skall likvidationen avslutas när tillstånd till fusionen 
enligt 6 § har registrerats. 

2 § Följande. handlingar skall hållas tillgängliga för de röstberättigade, 
föreningsmedlemmarna och innehavarna av förlagsandelar i den överlft
tande föreningen under minst en vecka före den foreningsstämma vid 
vilken frågan om godkännande av fusionsavtalet skall behandlas samt 
läggas fram på stämman: 

I. förslag till förcningsstämmans beslut. 
2. fusionsavtalet. 
3. en redogörelse av s'tyrelsen i den överlåtande föreningen för de 

omständigheter som kan vara av vikt vid bedömningen av förslagets lämp
lighet för föreningen. 

4. ett yttrande av revisorerna över styrelsens redogörelse enligt 3. samt 
5. avskrift av den övertagande föreningens årsredovisning för det senas

te räkenskapsåret, försedd med anteckning om förcningsstämmans beslut 
rörande föreningens vinst ·eller förlust. samt avskrift av revisionsberättel
sen för samma räkenskapsår. 

Skall den överlåtande föreningens årsredovisning inte behandlas pft den 
stämma som anges i första stycket eller har den övertagande föreningens 
årsredovisning för det senaste räkenskapsåret inte behandlats pil en stäm
ma i den föreningen. skall i stället för de handlingar som anges i första 
styi.:ket 5 följande handlingar hf11las tillgiingliga och läggas fram p[1 den 
förstnämnda stiimman i enlighet med vad som anges i första stycket: 

I. avskrift av föreningens senaste årsredovisning, försedd med antei.:k
ning om föreningsstiimmans beslut rörande föreningens vinst eller förlust, 
samt avskrift av revisionsberiitteben for det iir t1rsrcdnvisningen avser. 

2. en av föreningens styrelse undertecknad redogörelse för hiindclser a·v 
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väsentlig betydelse för föreningens stiillning som har inträffat efter det att 
årsredovisningen har avgetts, samt 

3. ett av revisorerna avgivet yttrande över styrelsens redogörelse enligt 
2. 

Handlingarna skall genast sändas till sådan röstberättigad, medlem eller 
innehavare av förlagsandel som begär det och uppger sin postadress. 

Fusion !{etwm komhi11atio11 

3 § Genom ett avtal om fusion kan två eller flera föreningar (de överlå
tande föreningarna) förenas genom att hilda en ny förening (den överta
gimde föreningen). En sådan fusion innebär att medlemmarna i de överlå
tande föreningarna blir medlemmar i den nya föreningen. att de överlå
tande föreningarna upplöses utan likvidation samt att deras tillgångar och 
skulder övertas av den nya föreningen. Avtalet skall för att bli giltigt 
godkännas av föreningsstämman i varje överlåtande förening. Bestämmel
serna i I §andra stycket skall därvid tillämpas. 

De handlingar som anges ·i 2 § första stycket 1-4 och andra stycket 1-3 
skall uppriittas för varje överlåtande förening. De skall hållas tillgängliga 
för de röstberättigade, föreningsmedlcmmarna och innehavarna av förlags
andelar i respektive överlåtande förening under minst en vecka före den 
föreningsstiimma vid vilken frågan om godkännande av fusionsavtalet skall 
behandlas. Handlingarna skall genast siindas till s[1dan röstberättigad, 
medlem eller innehavare av förlagsandel som hegiir det och uppger sin 
pmtadress. Handlingarna skall läggas fram på stämmorna. 

Fusionsavtalet skall innehålla ett förslag till stadgar för den nya för
eningen och ange h·ur styrelse och revisorer skall utses. Om de överlåtande 
föreningarna godkänner fusionsavtalet. skall de samtidigt i enlighet med 
fusionsavtalets bestämmelser utse styrelse och revisorer i den nya för
eningen. 

F11sion.1j('i1fi1ri111dct 

4 § Ett beslut om godkännande· av fusionsavtal är giltigt endast om det 
har biträtts av samtliga röstberättigade eller har fattats på tvä på varandra 
följande föreningssWmmor och på den senare stiimman har biträtts av 
minst två tredjedelar av de rösti111de. I stadgarna får föreskrivas villkor 
som går längre. 

En medlem i en överl<1tande förening som inte har samtyckt till fusionen, 
ffö· säga upp sig till utträde ur föreningen inom den tid och pi't de villkor 
som anges i 7 kap. l." *tredje stycket. 

S § Niir fusion~avtalet har slutligt godkants av föreningsstiimman skall 
det anmälas av föreningen för registrering. Om detta inte har skett inom 
fyra månader från stiimmans beslut eller om registrerini;smyndigheten 
genom lagakral'tiigande beslut har avskrivit en s~idan anmiilan eller viigrnt 
registrering av avtalet. liar frågan om fusion fallit. 

Hinder mot regi'1rering möter. LHTI fusionen har förbjudits enligt konkur
renslagen ( l 9X2: 729) eller om n:iringsfrihehombudsmannen inte har beslu
tat att liimna fusionen utan iitgiird enligt 20 ~ första stycket konkurrensla
gen. 

6 * Senast tvä mimader efter det att avtalet om fusion har registrerats 
skall <hiil li\·erl21ta11de som iivertagande fiireningar ansöka om tilbt~'rnd att 
verkstilll<t <1Vt<tlct. .\n.;ökan skall giiras hos riitten i den ort diir den överlii-
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tande eller, vid fusion enligt 3 §,den övertagande föreningens styrelse har LU 1986/87:20 
sitt säte. Vid ansökningshandlingen skall fogas bevis att fusionsavtalet har Bilaga 1 
registrerats och en förteckning över den eller de överlåtande föreningarnas 
kända borgenärer med angivande av deras postadresser. 

Rätten skall kalla den eller de överlåtande föreningarnas borgenärer, 
såväl kända som okända, med föreläggande för den som vill bestrida 
ansökningen att senast viss dag skriftligen hos rätten anmäla detta vid 
påföljd att han annars anses ha medgett ansökningen. Kallelsen skall 
skyndsamt kungöras genom rättens försorg i Post- och Inrikes Tidningar. 
Kronofogdemyndigheten i orten och alla kända borgenärer skall underrät
tas särskilt genom rättens försorg. 

Tillstånd skall meddelas. om ansökningen inte bestrids eller om de 
borgenärer som bestrider den får full betalning eller betryggande säkerhet 
för sina fordringar. Om den rätt som tillkommer innehavare av pensions
fordran finns bestämmelser i 23 § andra stycket lagen ( 1967: 531) om !ryg
gande av pensionsutfästelse m. m. 

En borgenär som samtidigt är gäldenär i samma rättsförhållande skall 
inte tas upp i förteckningen över föreningens kända borgenärer. Han skall 
inte heller kallas av rätten och har inte rätt till betalning eller säkerhet 
enligt tredje stycket. 

7 § Rätten skall underrätta överlåtande förenings registreringsmyndighet 
om ansökan om tillstånd att verkställa fusionsavtalet och om lagakraftvun
net beslut som har meddelats med anledning av ansökningen. 

När ett lagakraftvunnet beslut om tillstånd att verkställa fusionsavtalet 
har registrerats, anses fusionen genomförd och överlåtande förening upp
löst. Överlåtande förenings medlemmar blir då medlemmar i den överta
gande föreningen, om inte uppsägning har skett enligt 4 § andra stycket. 
Samtidigt övergår överlåtande förenings tillgångar och skulder med undan
tag av skadeståndsanspråk enligt 13 kap. 1-3 §§ till den övertagande 
föreningen. 

Registreringsmyndigheten skall förklara att frågan om fusion har fallit. 
om ansökan om rättens tillstånd inte har gjorts inom föreskriven tid eller 
om rätten genom lagakraftvunnet beslut har avslagit ansökningen. 

Även om en förening anses upplöst enligt andra stycket. kan en tiondel 
av samtliga röstberättigade hos styrelsen påkalla föreningsstämma för att 
behandla frågan huruvida talan skall väckas enligt U kap. 5 *· Därvid 
tillämpas 7 kap. 7 § andra meningen. Om stiimman beslutar att väcka 
talan. skall den samtidigt förordna att föreningen skall träda i likvidation. 
Betriiffande genomförandet av likvidationen tilliimpas 11 kap. Likvidato
rerna behöver dock inte söka kallelse pft okända borgeniirer. 

Fusion mellan en ekonomisk fiirening och 1·11 hdiig1 Jo11ernktiebolag 

8 ~ Om en ekonomisk förening äger samtliga aktier i ett dotteraktiebolag, 
kan föreningens och bolagets styrelser triiffa ett fusionsa\•tal som innebär 
att bolaget skall gå upp i föreningen. Bolagets styrelse skall anmäla avtalet 
för registrering hos bolagets registreringsmyndighet. 

I fråga om det fortsatta fusionsförfarandet tillämpas 6 ~ samt 7 * första 
stycket. andra stycket första och tredje meningarna samt tredje stycket. 
Vad som stigs diir om iiverliltande förening skall i stiillct giilla bolaget. 
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Inlösen av aktier i ett dotteraktieholag LU 1986/87:20 

9 § Om en ekonomisk förening själv eller tillsammans med ett eller flera Bilaga 1 
dotterföretag äger mer än nio tiondelar av aktierna med mer än nio tionde-
lar av röstetalet för samtliga aktier i ett dotteraktiebolag, har föreningen . 
rätt att av de övriga aktieägarna i bolaget lösa in de återstående aktierna. 
Den som har aktier som kan lösas in har också rätt att få dessa inlösta av 
föreningen. 

En tvist huruvida rätt eller skyldighet till inlösen föreligger eller om 
lösenbeloppet prövas av tre skiljemän. Om inte annat följer av bestämmel
serna i detta kapitel. gäller i fråga om skiljemännen och förfarandet inför 
dem i tillämpliga delar vad som är föreskrivet i lagen (1929: 145) om 
skiljemän. Bestämmelserna i 18 § andra stycket nämnda lag om den tid 
inom vilken skiljedomen skall meddelas gäller dock inte. Kostnaderna för 
skiljemannaförfarandet skall bäras av föreningen. om inte skiljemännen på 
särskilda skäl ålägger någon annan aktieägare att helt eller delvis svara för 
dessa kostnader. Part som är missnöjd med skiljedomen har rätt att väcka 
talan vid domstol inom sextio dagar från det att han fick del av skiljedomen 
i huvudskrift eller bestyrkt avskrift. Rätt domstol är tingsrätten i den ort 
där bolagets styrelse har sitt säte. 

Har föreningen förvärvat större delen av sina aktier i bolaget på grund av 
att en vidare krets inbjudits att till föreningen överlåta sådana aktier mot 
viss ersättning, skall lösenbeloppet motsvara ersättningen. om det inte 
finns särskilda skäl för annat. 

IO § Vill en ekonomisk förening lösa in aktier i ett dotteraktiebolag enligt 
9 § men kan en överenskommelse om detta inte träffas. skall föreningen 
hos bolagets styrelse skriftligen begära att tvisten hänskjuts till skiljemän. 
Föreningen skall samtidigt uppge sin skiljeman. 

Om en begäran görs enligt första stycket, skall bolagets styrelse genast 
genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstid
ningar som styrelsen bestämmer anmoda de aktieägare mot vilka lösnings
anspråket riktas att skriftligen uppge sin skiljeman till bolaget senast två 
veckor från kungörelsen. Anmodan skall även genom brev sändas till varje 
sådan aktieägare. om hans postadress är känd för bolaget. 

Om inte samtliga aktieägare. vilkas namn är· införda i aktieboken och 
mot vilka lösningsanspråket riktas, inom den föreskrivna tiden har uppgett 
en gemensam skiljeman. skall bolagets styrelse begära hos rätten i den ort 
där styrelsen har sitt säte att god man förordnas. Denne skall hos samma 
rätt ansöka om förordnande av en sådan skiljeman och i tvisten bevaka de 
frånvarande aktieägarnas rätt. 

11 § Aktieägarna är skyldiga att till föreningen överlämna sina aktiebrev 
med påskrifter om överlåtelse, om en tvist om inlösen enligt 9 §prövas av 
skiljemän eller domstol m:h det är ostridigt mellan parterna att det förelig
ger lösningsrätt eller om det i en dom som har vunnit Jaga kraft har 
förklarats att sådan rätt föreligger utan att lösenbeloppet samtidigt har 
fastställts. Skyldighet att överlämna aktiebreven föreligger dock endast om 
föreningen ställer sådan säkerhet för kommande lösenbelopp jämte ränta 
som godkänns av skiljemännen eller, om tvisten är anh~ingig vid domstol. 
av domstolen. 

Aktieägarna har rätt till skälig ränta på lösenbeloppet för tiden från det 
att säkerhet har ställts till dess att lösenbeloppet förfaller till betalning. 

12 ~ Om ett fostsUillt lösenbelopp har erbjudits en aktieägare utan att 
denne har överlämnat sina aktiebrev. skall föreningen utan dröjsmål sätta 53 



ned lösenbeloppet enligt lagen ( 1927: 56) om nedsättning av pengar hos LU 1986/87:20 
myndighet. Föreningen får inte göra förbehåll om rätt att föerta det nedsat- Bilaga 1 
ta beloppet. 

13 § Föreningen är ägare till aktierna, om säkerhet har ställts enligt 11 § 
eller om nedsättning har skett enligt 12 §. Innan aktiebreven har överläm
nats till föreningen medför· breven i sådana fall endast rätt för innehavaren 
att mot överlämnande av ,breven till föreningen eller länsstyrelsen få ut 
lösenbeloppet med ränta. , 

Om ett aktiebrev inte har överlämnats inom en månad från det att 
föreningen blev ägare till aktien, får det utfärdas ett nytt aktiebrev som är 
ställt till föreningen. Det nya aktiebrevet skall innehålla uppgift om att dei 
ersätter det äldre brevet.· Om det äldre brevet därefter överlämnas till 
föreningen. skall det i sin tur överlämnas till bolaget för att makuleras. 

13 kap. Skadestånd m. m. 

1 § Om en styrelseledamot eller verkstiillande direktören uppsåtligen 
eller av oaktsamhet skadar föreningen dii han fullgör sitt uppdrag. skall han 
ersätta skadan. Detsamma gäller niir skadan tillfogas en föreningsmedlem 
eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller stadgarna. 

I 
2 § En revisor är ersättningsskyldig enligt de grunder ~om anges i I ~

Han ansvarar även för skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakas 
av hans medhjälpare. 

Om ett revisionsbolag är revisor, åligger ersättningsskyldigheten detta 
bolag och den som iir huvudansvarig för revisionen. Om en sammanslut
ning eller ett revisionsorgan som avses i 8 kap. 4 * är revisor, åligger 
ersättningsskyldigheten den som har förrättat revisionen och den som har 
utsett honom. 

3 § En foreningsmedlem' eller en röstberättigad som inte är medlem är 
skyldig att ersätta den skada som han genom att medverka till överträdelse ·. 
av denna lag eller stadgarna uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillfogar 
föreningen, en medlem ell~r na~on annan. 

I 
4 § Om någon är ersättningsskyldig enligt 1-3 **· kan skadeståndet 
jämkas efter vad som är s~iiligt med hänsyn till handlingens beskaffenhet. 
skadans storlek och omständigheterna i övrigt. 

Skall flera ersätta samm~ skada, svarar de solidariskt för skadeståndet i 
den miin inte skadestfindsskyldigheten har jiimkats för någon av dem enligt 
första stycket. Vad någon har utgett i skadestånd får krävas tillbaka från de 
andra efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. 

5 § Talan om skadest{md till föreningen enligt I - 3 ** kan väckas. om 
vid en foreningsstämma majoriteten eller en minoritet bestående av minst 
en tiondel av samtliga rdstberättigade har bitriitt ett förslag om att väcka 
skadeståndstalan eller. såvitt gäller en styrelseledamot eller verkställande 
direktören. har röstat mot ett förslag om att bevilja ansvarsfrihet. En 
uppgörelse om skadest~mdsskyldigheten kan triiffas endast av förenings
stämman och bara under förutsiittning att inte en tiondel av samtliga 
rösthcriittigade röqar mot förslaget till uppgörelse. Om en föreningsmed
lcm för ~kadcstiindstalan för föreningens riikning. kan nägon uppgörelse 
inte tr~iffas utan hans samtycke. 

Talan om skadest[md till föreningen f~lr foras av röstbcriittigadc som 54 



utgör minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Om en röstberättigad LU 1986/87:20 
sedan talan har väckts avstår från talan, kan likväl de övriga fullfölja Bilaga 1 
denna. Den som har väckt talan svarar för rtittegångskostnallerna men har 
rätt till ersättning av föreningen för den kostnad som täcks av vad som har 
kommit föreningen till godo genom rättegången. 

Talan för föreningens räkning mot en styrelseledamot eller verkställande 
direktören om skadestånd på grund av ett beslut eller en åtgärd under ett 
räkenskapsår skall väckas senast ett år från det att årsredovisningen och 
revisionsberättelsen för räkenskapsåret lades fram på föreningsstämma. 

Har ett beslut fattats om att bevilja ansvarsfrihet eller att inte föra 
skadeståndstalan utan att det minsta antalet röstberättigade som avses i 
första stycket röstat mot beslutet eller har tiden för talan försuttits enligt 
tredje stycket. kan trots detta talan enligt första eller andra stycket väckas, 
om det i årsredovisningen eller i revisionsberättelsen eller på något annat 
sätt till föreningsstämrrian inte har lämnats i väsentliga hänseenden riktiga 
och fullständiga uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger till 
grund för talan. 

Skadeståndstalan som grundas på brott kan alltid föras av styrelsen. 

6 § Sådan talan för föreningens räkning enligt 1-3 §§ som inte grundas 
på brott kan ej väckas mot 

I. styrelseledamot eller verkställande direktören sedan tre år har förflu
tit från utgången av det räkenskapsår då det beslut eller den åtgärd. som 
ligger till grund för talan fattades eller vidtogs, 

2. revisor sedan tre år har förnutit från det att revisionsberättelsen lades 
fram på föreningsstämman eller yttrande som avses i denna lag avgavs. 

3. föreningsmedlem eller röstberättigad, som inte är föreningsmedlem. 
sedan två år har förflutit från det beslut eller den åtgärd som ligger till 
grund för talan. 

Försätts föreningen i konkurs på en ansökan som gjorts innan den tid 
som anges i första stycket har gått ut, kan konkursboet föra talan enligt 1-
3 §§ trots att frihet från skadeståndsansvar har inträtt enligt 5 *· Efter 
utgången av den nämnda tiden kan en sådan talan dock inte väckas senare 
än sex månader från första borgenärssammanträdet eller, i mindre kon' 
kurs. från konkursbeslutet. 

14 kap. Föreningens firma 

I § En ekonomisk förenings firma skall innehålla orden '"ekonomisk" 
och ''förening" eller förkortningen '"ek. för." I firman får inte ordet 
"bolag" eller något annat som betecknar ett bolagsförhållande tas in på ett 
sådant sätt som kan leda till missförståndet att ett bolag innehar firman. 
Firman skall tydligt skilja sig från andra ännu bestående firmor som är 
införda i något av de föreningsregister som avses i 15 kap. I §. Registre
ringen av en förenings firma gilllcr för hela landet. I övrigt finns bestäm" 
melser om registreringen i firmalagen ( 1974: 156). 

Om föreningens firma skall registreras på två eller flera språk, skall vaije 
lydelse anges i stadgarna. 

Föreningens styrelse kan anta bifirma. Bestämmelserna i första stycket 
giiller även bifirma. Uttrycket ekonomisk förening eller förkortning diirav 
får dock inte tas in i en bitirma. 

2 § Skriftliga handlingar som utfärdas för en förening hör undertecknas 
med föreningens firma. Har styrelsen eller någon annan sWllförcträdare för 
föreningen utfärdat en handling utan firmateckning och framgår det inte av 55 



handlingens innehåll att den har utfärdats på föreningens vägnar, svarar de LU 1986/87:20 
som har undertecknat handlingen solidariskt för förpliktelsen enligt hand- Bilaga J 
!ingen. Detta gäller dock inte, om 

1. det framgick av omständigheterna vid handlingens tillkomst att hand
lingen utfärdades för föreningen, samt 

2. medkontrahenten har fått ett av föreningen behörigen undertecknat 
godkännande av handlingen utan oskäligt dröjsmål efter det att antingen en 
begäran om sådant godkännande har framställts eller personlig ansvarighet 
har gjorts gällande mot undertecknarna. 

3 § Endast ekonomisk förening får i sin firma använda uttrycket ekono
misk förening eller förkortning därav. 

I firmalagen ( 1974: 156) finns bestämmelser om förbud mot användning 
av firma och om hävande av firmaregistrering. 

15 kap. Registrering m. m. 

I § Registreringsmyndighet för en ekonomisk förening är länsstyrelsen i 
det län där föreningens styrelse enligt stadgarna har sitt säte. 

Ett föreningsregister skall föras hos registreringsmyndigheten för regist
reringar enligt denna lag eller andra författningar. 

Regeringen kan förordna att ett föreningsregister skall föras gemensamt 
för två eller !lera län. Vad som sägs i denna lag om län gäller även område 
för vilket ett gemensamt föreningsregister förs. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 
föreskrifter om avgifter i registreringsärenden enligt denna lag. 

2 § Registreringsmyndighetcn skall utan dröjsmål kungöra i Post- och 
Inrikes Tidningar vad som införs i föreningsregistret med undantag för 
registrering av underrättelse enligt 11 kap. 20 §. En kungörelse som avser 
ändring i ett förhållande som tidigare har införts i registret skall endast 
ange ändringens art. 

3 § Det som enligt denna lag eller särskilda bestämmelser har blivit infört 
i föreningsregistret skall anses ha kommit till tredje mans kännedom. om 
det enligt 2 § har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och det inte av 
omständigheterna framgår att han varken kände till eller borde ha känt till 
det som kungjorts. 

4 § Om en sökande vid anmälan för registrering inte har iakttagit vad 
som är föreskrivet om anmiUan. skall han föreläggas att inom viss tid avge 
yttrande eller vidta riittelse. Detsamma gäller, om registreringsmyndighe
ten finner att ett beslut som anmäls för registrering eller en handling som 
bifogas anmälningen 

I. inte har tillkommit i behörig ordning. 
2. till sitt innehåll strider mot denna lag eller annan författning eller 

stadgarna. eller 
3. i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledande avfatt

ning. 
Om sökanden inte rättar sig efter föreläggandet. skall anmälan avskri

vas. En underrättelse om denna påföljd skall tas in i föreläggandet. Finns 
det även efter det att yltrandet har avgetts något hinder mot registrering 
och har sökanden haft tillfälle all yttra sig över hindret. skall registrering 
vägras, om det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt föreläggande. 

Bestiimmelserna i första stycket utgör inte hinder mol registrering av ett 56 



beslut av föreningsstämman, om rätten till talan mot beslutet har gått LU 1986/87:20 
förlorad enligt 7 kap. 17 § andra stycket. Bilaga 1 

Registreringsmyndigheten skall genast skriftligen underrätta föreningen 
när registreringsmyndigheten fattar beslut enligt 11 kap. 18 §. 12 kap. 7 § 
tredje stycket eller 16 kap. 2 §. 

S § I firmalagen (1974: 156) finns bestämmelser om avförande av en firma 
ur registret sedan en dom om att häva firmaregistreringen har vunnit laga 
kraft. 

6 § Myndighets beslut i tillståndsärenden enligt 6 kap. 3 eller 4 §, 8 kap. 
3-5 §§, 9 kap. 6 §eller 8 §första stycket I eller lO kap. 6 §femte stycket 
överklagas till regeringen genom besvär. 

Ett beslut av registreringsmyndigheten som innebär att anmälan har 
avskrivits eller registrering har vägrats enligt 4 § första och andra styckena 
överklagas till kammarrätten genom besvär inom två månader från beslu
tets dag. Detsamma gäller ett beslut av registreringsmyndigheten som 
avses i 4 § fjärde stycket. 

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag överklagas i övriga fall till kam
marrätten genom besvär. 

16 kap. Straff och vite 

1 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller 
av oaktsamhet bryter mot 6 kap. 8 § andra stycket andra meningen eller 
9 § första stycket andra eller tredje meningen. 

Till böter döms den som 
l. uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att föra medlemsförteck

ning eller hålla sådan förteckning tillgänglig enligt 3 kap. 6 §,eller 
2. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 14 kap. 3 §första stycket. 
I fall som avses i 8 kap. 16 §första styckei skall inte följa ansvar enligt 

20 kap. 3 § brottsbalken. 

2 § Registreringsmyndigheten kan vid vite förelägga verkställande direk
tören eller styrelseledamot att fullgöra skyldighet enligt denna lag eller 
andra författningar att 

I. till myndigheten sända in behöriga redovisningshandlingar, revisions
berättelser eller delårsrapporter, samt 

2. hos myndigheten göra behörig anmälan för registrering. 
Ett föreläggande enligt första stycket 2 får inte meddelas. om underlå

tenheten att göra anmälan medför att föreningsstämmans eller styrelsens 
beslut förfaller eller föreningen blir skyldig att träda i likvidation. 

Registreringsmyndigheten skall prövafrågan om utdömande av ett vite 
som har förelagts enligt första stycket. 

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen ( 1987: 000) 
om införande av lagen ( 1987: 000) om ekonomiska föreningar. 
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2 Förslag till 
Lag om införande av lagen (1987: 000) om ekonomiska 
föreningar 

Härigenom föreskrivs följande. 

Allmänna bestämmelser 

I § Lagen (1987: 000) om ekonomiska föreningar och denna lag träder i 
kraft den I januari 1988. _ 

Bestämmelserna i 9 § andra stycket .och 11 § i denna lag träder dock i 
kraft två veckor efter den dag då lagen enligt uppgift på den har utkommit 
från trycket i Svensk författningssamling. -

2 § Genom lagen ( 1987: 000) om ekonomiska föreningar upphävs, med de 
begränsningar som följer av denna lag. -

I. lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar, 
2. lagen (1951: 309) angående införande av nya lagen om ekonomiska 

föreningar. 

3 § Om det i lag eller annan författning hänvisas till föreskrifter som har 
ersatts genom bestämmelser i lagen ( 1987: 000) om ekonomiska föreningar 
eller i denna lag, tillämpas i stället de nya bestämmelserna. 

De hänvisningar till lageh (1951: 308) om ekonomiska föreningar som 
finns i lagen (1972: 262) om understödsförehingar och i lagen (i 973: 370) om 
arbetslöshetsförsäkring skall dock fortsätta att gälla. 

4 § För ekonomiska föreningar som har registrerats före den I januari 
1988 gäller lagen (1987:000) om ekonomiska föreningar med de undantag 
som anges i det följande: ,, -

S § Om registrering av en ekonomisk förenings firma har beviljats eller 
sökts före den I januari 1988 gäller registreringen för hela landet från 
sistnämnda dag. ., - _ -_'-

Om till följd av första stycket rätt till firmor som är- förväxlingsbara 
uppstår utanför de län där föreningarna är registrerade, kan domstol på 
yrkande av part efter vad som är skäligt föreskriva att någon av firmorna 
eller båda får användas där !endast om det sker på särskilt sätt, såsom med 
tillfogande av ortsangivelse eller med annat förtydligande. 

6 § Om en förenings stadgar inte anger vilken tid föreningens räkenc 
skapsår skall omfatta. skall: kalenderåret vara räke-nskapsk '." 

7 § Registrering och verkställande av ett beslut av föreningsstämman 
som har fattats före utgången av december 1987 samt talan mot ett sådant 
beslut skall ske enligt lagen () 951: 308) om ekonomiska föreningar. Det 
sagda gäller dock inte om annat följer av 11 § denna lag. 

8 § En styrelseledamot som har tillträtt sitt uppdrag före utgången av 
december 1987 skall snarast efter denna tidpunkt anmäla sitt aktieinnehav 
enligt 6 kap. 5 * lagen ( 1987: 000) om ekonomiska föreningar. 

9 § Bestämmelsen i 6 kap. 3 § första stycket första meningen lagen 
(1987: 000) om ekonomiska föreningar tillämpas från och med första ordi
narie föreningsstämma som, hålls efter lagens ikraftträdande. 

LU 1986/87:20 
Bilaga l' 
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Beslut enligt 6 kap. 3 § tredje stycket nämnda lag får meddelas före den 
I januari 1988. 

10 § En likvidation skall genomföras enligt lagen (1951: 308) om ekono
miska föreningar. om likvidator har utsetts före utgången av december 
1987. 

Il § Redan före den I januari 1988 får föreningsstämman med tillämp
ning av bestämmelserna om majoritetskrav i 7 kap. 14 §lagen (1987:000) 
om ekonomiska föreningar besluta sådana ändringar i stadgarna som be
hövs för att stadgarna skall stämma överens med den nya lagen. Beslutet 
skall gälla från och med den I januari 1988. 

12 § Om en förenings stadgar efter utgången av december 1987 strider 
mot lagen ( 1987: 000) om ekonomiska föreningar, skall styrelsen utan 
dröjsmål lägga fram förslag till föreningsstämman om ändring av stadgarna 
så att de överensstämmer med den nya lagen. Vad nu sagts gäller dock inte 
föreskrifter i stadgarna som med stöd av denna lag får tillämpas efter 
utgången av december 1987. 

Särskilda bestämmelser om 1·is.1·a äldre .föreningar 

13 § Bestämmelserna i 14-19 §§ avser endast ekonomiska föreningar 
som har registrerats före den I januari 1953. 

14 § En förening får bestå med oförändrad firma, även om föreningen 
inte uppfyller villkoren för en ekonomisk förening enligt I kap. I § första 
stycket lagen (1987: 000) om ekonomiska föreningar. Stadgarnas föreskrif
ter om föreningens ändamål får ändras endast om ändringen medför att 
föreningen uppfyller de nämnda villkoren. 

Endast om föreningen uppfyller de nämnda villkoren. får en ändring av 
firman till överensstiimmelse med 14 kap. I §lagen (1987: 000) om ekono
miska föreningar registreras. 

15 § Är rätten till inträde i en förening enligt föreskrift i stadgarna mera 
begränsad än som är tillåtet enligt 3 kap. I * lagen (1987: OOOl om ekono
miska föreningar. får föreningen fortsätta att tillämpa föreskriften, om inte 
registrering som avses i 14 §andra stycket har ägt rum. 

16 § Bestämmelserna i 10 kap. 2 § andra stycket lagen ( 1987: 000) om 
t:konomiska föreningar gäller endast om föreningen uppfyller vill.koren för 
en ekonomisk förening enligt 1 kap. 1 § första stycket nämnda lag. 

17 § Om ordinarie föreningsstämma som avses i 7 kap. 4 § lagen 
( 1987: 000) om ekonomiska förer.ingar enligt föreskrift i stadgarna får hål
las senare än som är tillåtet enligt nämnda lagrum. får föreningen fortsätta 
att tillämpa föreskriften. Stämman skall dock alltid hållas inom nio måna
der efter utgången av föregående räkenskapsår. 

18 § De särskilda bestämmelserna i lagen ( 1911: 55 s. I) om ekonomiska 
föreningar för föreningar med personligt ansvariga medlemmar skall fort
sätta att tilrnmpas på föreningar som bt>står den I januari 1988 och vilkas 
medlemmar då har personligt ansvar. 

19 § Saknar stadgarna föreskrifter om vad som skall ske med en för
enings b!.!hållna tillgf"ingar när den upplöses. gäller betiimmelserna om detta 
i lagen ( 1911: 55 s. l l om ekonomiska föreningar. 

LU 1986/87:20 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i bostadsrättslagen (1971: 479) 

Härigenom föreskrivs i fråga om bostadsrättslagen ( 1971: 479) 
dels att 42, 61, 64 och 72 §§ skall upphöra att gälla, 
dels att rubrikerna närmast före 61, 62. 64 och 68 §§skall utgå, 
dels att 41, 45-48. 55. 56. 58, 59. 65-71 och 73 §§ samt rubrikerna 

närmast före 43. 56, 58, 67. 69 och 70 §§skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

41 § 

Bestämmelserna i 2 och 3 H la
gen (1951: 308) om ekonomiska fiJr
eningar iiger mots\'Qrande tillämp
ning i fråga om bostadsrätt.~f(Jre
ning. 

Stadgar och firma m. m. 1 

För en hostadsriitt~föreningsför
pliktelser smrar endast förening
ens tillgångar. I tillgångarna inräk
nas insatser och m·g(fter som har 
fiirfallit till betalning. iil'en om de 
iinnu inte har hetalts. ' 

Bildandet m· en 
bostadsrättsförening m. m. 

45 §2 

Bostadsrättsförenings firma skall innehålla ordet bostadsrättsförening. 
I firman får ej ordet bolag eller eljest något som betecknar ett bolagsför

hållande intagas på sådant sätt att därav kan föranledas det misstaget att 
firman innehas av ett bolag. 

Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen förut registre
rade och ännu bestående föreningsfirmor. För registrering av förenings 
firma gäller i övrigt vad som föreskrives i firmalagen ( 1974: 156). 

Annan än bostadsrättsförening och sammanslutning av bostadsrättsför
eningar får ej i sin firma eller annars vid beteckning av rörelsen använda 
ordet bostadsrätt. · 

Bestiinunelserna i 14 kap. 2 § la
gen I 1987: 000 i om ekonomiska för
eningar gäller i frdga om bostads
riit t.1förcningar. 

46 § 

Bestämmelserna i 8 och 9 H la
gen I 1951: 308) om ekonomiska f('ir
eningar äger mots\'Qrande tillämp
ning i fråga om hostadsriitt\{i:ire
ning. Hiin·id skall hänvisningen i 
8 § tredje stycket till 5 § lll'.Se 43 § 
denna lag. Uppg(fi om medbor
garskap hehö1·er ej lämnas .i ansö
kan om registrering. 

1 Rubrik före 43 ~. 
"St:na~te lydelse 198~: 353. 

Bestämmelserna i I kap. 2 §and
ra stycket samt 2 kap. 3 och 4 §§ 

lagen I 1987:000) om ekonomiska 
föreningar gäller i fråga om ho
st adsrä tt.~fiireningar. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

47 § 

Genom styrelsens försorg skall 
föras förteckning över bostadsrätts
föreningens medlemmar (medlems
förteckning) samt förteckning över 
de lägenheter som är upplåtna med 
bostadsrätt (lägenhetsförteckning). 
Förteckning kan bestå av betryg
gande lösblads- eller kortsystem. 

Genom styrelsens försorg skall 
föras förteckning över bostadsrätts
föreningens medlemmar (medlems
förteckning) samt förteckning över 
de lägenheter som är upplåtna med 
bostadsrätt (lägenhetsförteckning). 
Förteckning kan bestå av betryg
gande lösblads- eller kortsystem. 
Den kan också föras med automa
tisk databehandling eller på annat 
liknande sätt. 

48 § 

Medlemsförteckningen skall för 
varje medlem innehålla uppgift om 
hans fullständiga namn och hem
vist samt om bostadsrätt som han 
innehar. 

Medlemsförteckningen skall för 
varje medlem innehålla uppgift om 
hans namn och postadress samt om 
bostadsrätt som han innehar. 

Styrelsen skall hålla förteckningen tillgänglig för den som vill taga del av 
den. 

55 § 

Har vinstutdelning beslutats och 
verkställts i strid med 54 § eller be
stämmelse i föreningens stadgar. 
gäller 19 §lagen ( 1951: 308) om eko
nomiskaföreningar i tillämpliga de
lar. 

Bestämmelserna i 20 § nämnda 
lag äger motsvarande tillämpning i 
fråga om bostadsrätt4örening. 

Styrelse och firmateckning 

Bestämmelserna i 21-37 §§ la
gen ( 1951: 308) om ekonomiska för
eningar äger motsvarande tillämp
ning i fråga om bostadsrättsföre
ning med nedan angivna avvi
kelser. , 

Har vinstutdelning beslutats och 
verkställts i strid med 54 § eller be
stämmelse i föreningens stadgar, 
gäller /0 kap. 7 § lagen (1987: 000) 
om ekonomiska föreningar i till
lämpliga delar. 

Bestämmelserna i 10 kap. 8 § 
nämnda lag gäller i fråga om bo
stadsrättsföreningar. 

Bostadsrätt.1föreningens ledning 

Bestämmelserna i 6 kap. lagen 
( 1987: 000) om ekonomiska för
eningar gäller i fråga om bostads
riitt.~föreningar med följande un
dantag: 

I. Av styrelsens ledamöter skall alltid minst två eller. om styrelsen 
består av mindre än fem ledamöter. minst en väljas på föreningsstämma. 

2. Styrelseledamot och suppleant för styrelseledamot samt firmateck
nare behöver ej vara svensk medborgare. 

3. Bostadsrättshavares make 
kan vara styrelseledamot eller 
suppleant för styrelseledamot. även 
om han ej är medlem i föreningen, 
såvida icke annat bestämts i stad
garna. 

3. Bostadsrättshavares make el
ler sambo kan vara styrelseledamot 
eller suppleant för styrelseledamot, 
även om han ej är medlem i för
eningen. såvida icke annat be
stämts i stadgarna. 

4. Bestiimmelscma om verkstäl
lande direktör gäller i11te. 
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Nu1·arande lydelse 

Styrelsens årsredovisning samt 
revision 

Föresltigen lydelse 

Revision och särskild granskning 
samt redovisning 

58 §3 

Bestämmelserna i 38-51 §§ la
gen ( 1951: 308) om ekonomiskaför
eningar gäller i tillämpliga delar i 
fråga om hostadsrä//sfiirening. Vad 
som sägs där om insats skall beträf
fande bostadsrättsförening i stället 
gälla inträdesavgift, grundavgift 
och upplåtelseavgift. Bostadsrätts
föreningar är inte skyldiga at't upp
rätta finansieringsanalys, koncern
redovisning eller delårsrapport eller 
att utse auktoriserad revisor. 

Bestämmelserna i 8 och 9 kap. 
lagen (1987:000) om ekonomiska 
föreningar gäller i tillämpliga delar i 
fråga om hostadsrii11.1fiireningar. 
Vad som sägs där om insats skall 
beträffande bostadsrättsförening i 
stället gälla inträdesavgift, grund
avgift och upplåtelseavgift. Bo
stadsrättsföreningar är inte skyl
diga att upprätta finansieringsana
lys, konccrnredovisning eller del
årsrapport eller att. i annat fall än 
som a1·ses i 8 kap. 6 §.utse auktori
serad revisor. 

59 § 

Bestämmelserna i 52-61 H la
gen I 1951: 308) om ekonomiska fiir
eningar gäller i tillämpliga delar i 
fråga om bostadsrättsförening. ln
nelwr flera medlemmar ho.1·t1~dsriitt 
gemensamt, äger de dock endast 
en riist, om ej annat bestämts i 
sta1f>:arna. Vidare kan medlems 
riistriitt utö1·as m· medlemmens 
make so111 omhud. ii1·cn 0111.denne 
ej är medlem i fi.irenin[;:en, s1h·ida 
icke annat hestiimts i stadgarna. 

Bestämmelserna i 7 kap. lagen 
(1987:000) om ekonomiska fiir
eningar giiller i tillämpliga delar i 
fräga om hostadsriitt.lfiireningar. 
dock medföljande undantag: 

1. Innehar flera medlemmar ho
stadsrätt geml'nsamt har de endast 
en röst. om inte annat har bestämts 
i stadgarna. 

2. Förl'ningsstiimmans hlfogen
heter f(lr inte ö1·erlä11111as åt siirskilt 
valda ji1/lmiiktige. 

3. I stället fiir 7 kap. 14 och 15 ~.~ 

lagen om ekonomiska fÖrl'l1i11gar 
gäller 62 och 63 H denna lag. 

65§ 

Bestämmelserna i 70-95 §§ la
gen ( 1951: 308) 0111 ekonomiska jår
eningar äger mot.\Ttirande tilliimp
nini; i fråga om hostadsriill~före
ning. Vad i 71och75 §§före.~krires 
för det fall antalet föreningsmed
lemmar nedgått under det i 5 .~ före
skrivna lägsta antalet skall: i bo
stadsriittsförening tillämpas. om 
antalet medlemmar eller antalet bo
stadsrättshavare nedgått under 
fem. Vidare skall vad i 83 §sägs om 

'Senaste lydelse 1980: 1107. 

Bestämmelserna i 11 kap. lagen 
Il 9N7: 000) om ekonomiska .for
eningar giiller i fråga om hostads
riitt.1f1>re11i11gar. Vad i 11 kap. 3 § 
föreskrii·s för det fall antalet före
ningsmedlemmar nedgått under det 
i 2 kap. I § föreskrivna lägsta anta
let skall i bostadsrättsförening till
lämpiis, om antalet medlemmar el
ler antalet bostadsrättshavare ned
gått under fem. Vidare skall vad i 
11 kap. 12 .§ sägs om insatskapital i 
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Nuvarande lydelse 

insatskapital i stället gälla inträdes
avgift. gnmdavgift och upplåtel
seavgift i bostadsrättsförening. 

Föreslagen lydelse 

stället gälla inträdesavgift, grund
avgift och upplåtelseavgift i bo· 
stadsrättsförening. 

66 § 

Bestämmelserna i 96-98 §§ la
gen (1951: 308) om ekonomiska för
eningar gäller i tillämpliga delar 
fråga om bostadsrättsförening. 

Registrering 

Bestämmelserna i 99-105 §§ la
gen (1951: 308) om ekonomiska för
eningar äger motsn1rande tillämp
ning i fråga om bostadsriitt.1före
ning. Härvid skall hänvisningen i 
100 § femte stycket till 7 § tredje 
stycket avse 45 § tredje stycket 
denna lag. 

Bestämmelserna i / 2 kap. lagen 
(1987:000) om ekonomiska för
eningar gäller i tillämpliga delar i 
fråga om bostadsrättsj/'jreningar. 

Registrering m. m. 

Bestämmelserna i 15 kap. lagen 
(1987:000) om ekonomiska för
eningar giiller. i fråga om bostads
rätt.lföreningar. Ett hes/ut om så
dan ändring m· stadgarna att sty
relsens siite skallflyttasfrå11 ett län 
till ett annat fi1r dock inte registre
ras, om hostadsrätt.~t'öreningens 

firma på grund av hcstiimmelserna 
i 45 § tredje stycket fiirsta mening
en denna lag inte får föras in i det 
senare ltinets fiireningsregister. 

Beträffande ansökan om registrering av ekonomisk plan skall bestäm
melserna om anmälan för registrering äga motsvarande tillämpning. 

Jnskrirning m· uppgijier an
gående bostadsrättsföreningar 
skall ske i en särskild a1·delning 111· 

det fiireni11gsregister som arses i 
15 kap. I § lagen om ekonomiska 
föreningar. 

68 §-' 

Bestämmelserna i 105 a § lagen 
( 1951: 308) om ekonomiska ./i:ir
eningar iiger mot.1·1·arande tillämp
ning i. frå.~a om hostadsriitt.~fore" 
ning. 

Mot beslut i ärende om behörighet som avst;:s i 4 § andra stycket föres 
talan hos regeringen genom besvär. 

Talan mot länsstyrelses beslut i iirende som av~es i 5 § föres hos kam
marrätten genom besvär. 

4 Senaste lydelse 1982: 353. 
'Sena'1e lydehc 1974: 1087. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Skadestånd Skadestånd m. m. 

69 § 

Bestämmelserna i 106-109 §§la
gen (1951: 308) om ekonomiska för
eningar äger motsl'(lrande tillämp
ning i fråga om bostadsrättsföre
ning. 

S trafjbe s tiimmelser 

Bestämmelserna i 13 kap. lagen 
(1987: 000) 0111 ekonomiska för
eningar gäller i fråga om bostads
rättsföreningar. 

Straff och vite 

70 § 

Bestämmelserna i 110-112 §§la
gen ( 1951: 308) om ekonomiska för
eningar gäller i tillämpliga delar i 
fråga om bostadsrättsförening. Vid 
tillämpningen av bestämmelserna 
skall dock iakttagas, att händs
ningen i 110 § 5 till 18 § skall m·se 
54 § denna lag och hänvisningen i 
111 § 2 till 68 § skall m·se 63 § den
na lag. 

Bestämmelserna i 16 kap. lagen 
( 1987:000) om ekonomiska för
eningar gäller i tillämpliga delar i 
fråga om bostadsrättsföreningar. 

71 § 

Till böter dömes 

I. den som upplåter bostadsrätt i 
strid med 3 eller 5 §. 

2. styrelseledamot eller liki-ida
tor, om han underlåter att iakttaga 
föreskr~ft i 4 § sista stycket eller 
47-49 §. 

3. den som uppsåtligen eller a1· 
gro1· oaktsamhet meddelar oriktig 
eller vilseledande uppgift i utdrag 

enligt 50 *· 
4. den som bryter mot 45 * sista 

stycket eller upplåter andelsrätt i 
strid med 79 *· 

Till böter döms den som uppsåtli
gen eller m· oaktsamhet. 

I. upplåter bostadsrätt i strid 
med 3 eller 5 §. 

2. underlåter att hålla registrerad 
ekonomisk plan tillgänJ.?lig enligt 
4 §fjärde stycket. 

3. underlåter att föra medlems
.förteckning eller att hålla ~'ådan 
förteckning tillgänglig enligt 48 §. 

4. underldter att föra liigenhets
förteckning e11/ig1 denna lag eller 
meddelar oriktig eller vilseledande 
uppgift i utdrag enligt 50 ~. 

5. bryter mot 45 * fjärde stycket · 
eller upplåter andelsrätt i strid med 

79 *· 
7J § 

Besriimmelsema i 114-//6 §§la
gen ( 1951: 308 I om ekonomiska fiir
cningar ägt'r m111.1·1·ar<111de 1illii111p-
11i11g i .fi"tlga 0111 h11s1adsriitt.1ji'irc
ning. 

Förbehfill i stadgarna enligt / /6 § 

utan bestämmelse om rätt för par
terna att klandra skiljedomen får 
dock ej göras giillande i frfiga om 

1-örbehftll stadgarna enligt 
7 kap. 18 § andra stycket lagen 
( 19l\7: 000 i 0111 rko110111iska .f('ir
e11i11g11r utan bestiimmelse om riill 
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N111·arande lydelse 

bostadsrättsha vares rätt eller skyl
dighet att tillträda eller behålla lä
genh~ten eller beträffande faststäl
lande av hyres villkor enligt 7 §sista 
stycket.. r övrigt gäller förbehållet ej 
i fråga om tvist med anledning av 
upplåtelse av nyttjanderätt enligt 
I § såvitt genom förbehållet skilje
män utsetts eller bestämmelse med
delats om skiljemännens antal, sät
tet för deras utseende eller för
farandet vid skiljenämnden. r dessa 
hänseenden skall lagen (1929: 145 J 
om skiljemän tillämpas. Vad som 
sagts nu utgör dock ej hinder för att 
i stadgarna utse hyresnämnden till 
skiljenämnd eller bestämma kortare 
tid för skiljemannaåtgärdens avslu
tande än den tid orn sex månader 
som anges i nämnda lag. 

Fiireslagen lydelse 

för parterna att klandra skiljedo
men får ej göras gällande i fråga om 
bostadsrättshavares rätt eller skyl
dighet att tillträda eller behålla lä
genheten eller beträffande faststäl
lande av hyresvillkor enligt 7 §sista 
stycket. I övrigt gäller förbehållet ej 
i fråga om tvist med anledning av 
upplåtelse av nyttjanderätt enligt 
I § såvitt genom förbehållet skilje
män utsetts eller bestämmelse med
delats om skiljemännens antal. sät
tet för deras utseende eller förfa
randet vid skiljenämnden. I dessa 
hänseenden skall lagen ( 1929: 145) 
om skiljemän tillämpas. Vad som 
sagts nu utgör dock ej hinder för att 
i stadgarna utse. hyresnämnden till 
skiljenämnd eller bestämma kortare 
tid för skiljemannaåtgärdens avslu
tande än den tid om sex månader 
som anges i nämnda lag. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988. 
2. Registrering och verkställande av ett beslut av föreningsstämman som 

har fattats före utgången av december 1987 samt talan mot ett sådant beslut 
skall ske enligt äldre bestiimmelser. 

3. En likvidation skall genomföras enligt äldre bestämmelser. om likvi
dator har utsetts före utgången av december 1987. 

4. Om en bostadsriittsförenings stadgar efter utgängen av december 1987 
strider mot denna lag. skall styrelsen utan dröjsmål liigga fram förslag till 
föreningsstämman om ändring av stadgarna s{1 att de överensstämmer med 
de nya bestämmelserna. 

5 Riksdagen /9li6!87. 8saml. Nr 20 
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5 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973: 1150).om förvaltning av 
samfälligheter 

Härigenom föreskrivs att 25 och 54 §§ lagen ( 1973: 1150) om förvaltning 
av samfälligheter skall ha följande lydelse. 

N11rnrande lydelse Föreslagen /~·de/se 

25 §1 

Samfällighetsförening registreras hos länsstyrelsen i det län där för
eningens styrelse enligt stadgarna har sitt säte. 

Hos varje länsstyrelse sk.all föras 
samfällighetsföreningsregister för 
införing av de uppgifter som enligt 
denna lag eller annan författning 
skall anmälas för registrering eller 
annars intagas i registret. I f~åga om 
registrering i samfällig~etsföre
ningsregistret äger 99-103 §§ la
gen ( 1951: 308) om ekonomiska för
eningar motsvarande tillämpning. 
Därvid skall 100 § fjärde' stycket 
giilla klanderta/an som avs'es i 23 § 
första stycket och 53 § andra 
stycket denna lag samt häm·isning
en i 100 §femte stycket till :7 § tred
je stycket avse 29 § fiirst(~ stycket 
andra p11nkten denna lag. : 

Hos varje länsstyrelse skall föras 
samfällighetsföreningsregister · för 
införing av de uppgifter som enligt 
denna lag eller annan författning 
skall anmälas för registrering eller 
annars intagas i registret. I fråga om 
registrering i samfällighetsföre
ningsregistret gäller 15 kap. 4 .~ 

första-tredje styckena lagen 
( 1987: 000) om ekollomiska för
eningar. Därvid skall hänl'isningen 
i paragrafens tredje stycke gälla 
klandertalall som m·ses i 23 §förs
ta stycket och 53 § andra stycket 
denna lag. Ett hes/1it om sådan 
ändrillg m· stadgarna au styrelsens 
säte skall flyttas från ett län till ett 
annat får dock inte registreras. om 

· .rnmji'i/lighetsförenin[:ens firma på 
grund m· hestiimmelserna i 29 .§ 
.fi"irsta stycket andra meningen den
na lag inte fdr ji"iras in i det senare 
lii nets samfäll ighet.1fi.ire11ing.1·regis
ter. 

Närmare bestämmelser om samfällighetsföreningsregistret och om av
gifter för registrering meddelas av regeringen. 

54 § 

I fråga om skyldighet för styrel
seledamot. syssloman enligt denna 
lag. revisor eller medlem att ersätta 
skada. som han tillskyndat för
eningen. medlem eller tredje man. 
och om talan om sådan ersättning 
äger 63-66 och /06-IU9 H lagen 
( 1951: 308i om ekonomi.~ka Fir
eningar motsvarande tillämpning. 
Talan upptages dock av fastighets
domstolcn. 

1 fråga om skyldighet för styrel
seledamot. syssloman enligt denna 
lag. revisor eller medlem att ersätta 
skada. som han tillskynclat för-· 
eningen. medlem eller tredje man. 
och om talan om sådan ersättning 
äger· /3 kap. /af:en !1987:000! om 
ekonomiska fiireningar motsvaran
de tillämpning. Talan upptages 
dock av fastighetsdomstolen. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1988. 

1 Senaste lydelse 1976: 999. 
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6 Förslag-till 

Lag om ändring i lagen (1975: 417) om sambruksföreningar 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1975: 417) om sambruksförening-
ar 

dels att 21- 25 §§ skall upphöra att gälla. 
dels att rubrikerna närmast före 7, 8 och 21-25 §§ skall utgå, 
dels att 2 och 5-20 §§ samt rubrikerna närmast före 3 och 13-20 §§ 

skall ha följande lydelse, 
dels att i lagen närmast före 6. 9 och 12 §§ skall införas nya rubriker av 

följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

2§ 

Bestämmelserna i 2-4 §§ lagen 
( 1951: 308) om ekonomiska för
eningar iiger motsvarande tillämp
ni11g i fi'åga om sambruksfi>rening. 

/11skriv11ing m· uppgifter an
gående sambruksförening skall ske 
i e11 särskild avdelning av det före
ningsregister som ai·ses i 4 .~ lagen 
om ekonomiska föreningar. 

Stadgar och firma m. m. 1 

6§ 

Bestiimmelserna i 8 och 9 §§ la
gen ( 1951: 308) om t'ko11omisko för
e11ingar äger mots1·w·1111de tillämp
ning i fråga om sambruksfijrening. 
lliirvid skall häm·i.rninge11 i 8 § 
tredje stycket till 5 § ane 3 §denna 
lag. 

Föreslagen lydelse 

2 § 

För en sambruksj('jre.nings för
pliktelser svarar endast förening
e11s tillgångar. I tillgångarna inräk
nas insatser och m·gifter som har 
j('irfallit till betalning. iii·en om de 
ännu inte har betalts. 

Bildandet av en sambruksförening 

5 § 

Bestämmelserna i I kap. 2 §and
ra stycket samt 2 kap. 3 och 4 §§ 

lage11 ( 1987: OOOJ om eko11omiska 
föreningar giiller i fråga om sam
bruk.1föreningar. 

Medlems intaga11de oi·h m·gil11g Fiireningens medlemmar m. m. 
m. 111. 

8 § 

Bestiimmelscrna i 11 § ji'irsta 
.1tycket. 12 och 13.§.~ lage11 
I 1951: 3U8J om ekonomiska .får-

1 Rubrik narmast före 3 ~. 

6 ~ 
Bestämmelserna i 3 kap. I .§ fiirs

ta stycket. 2 och 3 H lagen 
(/987:000) om ekonomiska Jår-
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Nul'(lrande l_vdelse 

eningar iiger mots1·arande tillämp
ning i fråga om samhruksförening. 
Vid tillämpningen av bestämmel
serna skall dock iakllagas att hän
visningen i 13 § till 16 .~ skall avse 
JO §denna lag. 

eningar gäller i fråga om sambruks
fi"jreningar. Vid tillämpningen av 
bestämmelserna skall dock hänvis
ningen i 3 kap. 3 § till 4 kap. I och 
2 §*avse 9 § denna lag. 

Fråga om antagande av medlem prövas av föreningsstämma. om ej annat 
har bestämts i stadgarna. 

7 § 

Medlem får uppsäga sig till utträde ur föreningen. I stadgarna kan 
intagas förbehåll att uppsägning ej får ske förrän viss tid efter inträdet. 

Bestämmelserna i 14 § andra 
stycket och 15 § lagen (1951:308) 
om ekonomiska föreningar gäller i 
tillämpliga delar i fråga om sam
hrub:forening. 

1\1edIe111.1f()rt ec-kn in g 

Bestämmelserna i 3 kap. 4 ~and
ra stycket och 5 § lagen ( 19R7: 000) 
om ekonomiska föreningar gäller i 
tillämpliga delar i fråga om .~am
hruk.~fiircningär. 

Genom styrelsens försorg skall föras förteckning över sambruksföre
ningens medlemmar. Förteckning kan bestå av betryggande lösblads- eller 
kortsystem. 

Förteckningen skall för vaije medlem innehålla uppgift om hans fullstän
diga namn och hemvist och om den insats med vilken han deltager i 
föreningen. Dessutom skall förteckningen innehålla uppgift om samman
lagda beloppet inbetalda insatser enligt senast faststiillda balansräkning. 

Styrelsen skall hålla förteckningen tillgänglig för den som vill taga del av 
den. Medlem har rätt att pa begäran få skriftlig uppgift av föreningen om 
medlemskapet och den insats som han har gjort. 

Liisen 111· 1111d~·lar 

När medlem har avgått ur föreningen. iir föreningen skyldig att sex 
mtmader därefter lösa hans andel. 

Bestämmelserna i /6 ~·I 1110111. 

andra stycket och 2 mom. /11gc11 
I 1951:308! om ekonomiska fiir
e11i11gar gäller i tillämpliga delar i 
fråga om s11mbmks.fi">re11i11g. Därvid 
skall vad som där sägs on1 insats i 
stiillct avse lösenbelopp för med
lems andel. 

lnneh~llkr förenings stadgar in
skriinkning i avgående medlcrm 
riitt enligt första stycket eiler /6 .~ 
I 11111111. andra stycker lagen om 
ekonomiska föreningar. skall detta 
giilla utom i fall som avses i 68 ·°" 
anJru .11n'ker samma lag. 

Bcst~immelserna i 4 kap. I ~ tred
je stycket och 2 *lagen ( 1987:000! 
0111 ekonomiska .fi'irc11ingar gäller i 
tilliimpliga delar i fråga om sam-. 
hm/.:.1j('irrnin>:ar. Därvid skall vad 
som sägs diir om insats i stället avse 
lösenhelopp for medlems andel. 

lnnehMler förenings stadgar in
skriinkning i avgilende medlem~ 
riitt enligt första styeket eller./ kap. 
I .~ rrei{il' .1·1ycker lagen om ekono
miska föreningar. skall detta gälla 
utom i fall -;om avses i 7 ka11. 15 ~ 
trl'ilje .11n1,,., samma lag. 
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Nu1·arande lydelse Föreslage11 lydelse 

11 § 10 § 

I stadgarna kan intagas förbehåll att föreningen skall ha rätt att lösa 
andel som övergår till ny ägare. Finnes sådant förbehåll skall i stadgarna 
anges inom vilken tid lösningsrätten skall göras gällande hos förvärvaren 
samt inom vilken tid ersättningen skall betalas. 

12 § 11 § 

Tvist om rätt att inträda som medlem i förening samt om rätt till lösen av 
andel och om lösenbeloppets storlek prövas av tre skiljemän enligt lagen 
!1929: 145) om skiljemän, om ej annat har bestämts i stadgarna. 

Kostnaderna för skiljeförfarandet skall bäras av föreningen, om ej skilje
männen av särskilda skäl ålägger föreningens motpart att helt eller delvis 
svara för dessa kostnader. 

Styrelse och .firmateck11i11g 

IH 
Bestämmelserna i 21-37 H la

gen ( 1951: JOtiJ om eko11omiska .f'iir
e11ingar äger mots\'l1ra11de tilliimp
ni11g i fråga om samhruk.\ji"ireni11g 
med följande arl'ikelser. 

Före11i11gens led11ing 

12§ 

Bestämmelserna i 6 kap. lage11 
( 1987: 000) om ekonomiska .f'iir
eningar gäller i fråga om sambruks
.fi"ire11ingar med följande 11nda11tag: 

I. Styrelsen består av en eller flera ledamöter. 
2. Styrelsen får ej tillsättas i annan ordning än genom val på förenings-

stiimma. 

Föreningsstiimma 

16 § 

Bestämmelserna i '52-61 H la
gc11 ( 1951: 308) 0111 cko11omiska för
e11ingar gäller i tillämpliga delar i 
fn'1ga om .wmhmk.\Ji"irening. I stad
garna.f(lr dock ej giirns tll'steg från 
hestiimmc/se11 i 56 § .fi"irsta stycket 
I att 1·wjc medlem iiger en riist. 
Vidare kan medlems riistriitt 11t
ii1'l1s 111' medlemmens make som 
omhud. a1·e11 om de11ne ej iir med
lem i fiireningc11, s1h·id11 ej 111111at 
har hcstiimt.1· i stadgarna. 

Ändring a1· samhruksfi"irenings 
stadgar 

18 ~ 

Bc.1rii111111clsa1111 i 67 och 68 §§ 
/agen I 1951: 308 J om ekonomiska 

.fi"ire11i11i.;11r giillcr i tilliimpliga delar 

3. Bestiimmelseriw om 1·erkstäl
la11de direktör giiller inte. 

Fii;c11i11gsst iim man 

IH 
Bestämmelserna i 7 kap. lai.;e11 

(f 987: 000 J om ekonomiska .fi"ir
c11i11gar gäller i tillämpliga delar i 
fråga om samhruk.1fi"ircni11gar med 
fi'i(iande undantag: 

I. A 1'.1·tcg .fi/r inre giiras i srad
garna .fi"ån he.1tii111111c/.1·en i 7 kap. 
I § .fi"irsta .1rycket att 1·arj1· medlem 
har en riist. 

2. Förenings.1·rii111ma11s b1'.fi1ge11-
hctcr.filr i11te ii1·cr/ii11111as ät siirskilr 
rnlda .fi1ll111iikrige. 

3. Hiin1·i.rni11i.;c11 i 7 kap. 15 §till 
./ kap. I § skall i .1riiller tll"sc 9 § 
dc1111a lag. 
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N11varande lydelse 

i fr<lga om sambruksförening. Vid 
tilliimpnin,::en av bestämmelserna 
skall iakttagas att hänvisni11gen i 
paragraferna till 16 § I mom. skall 
m·se 10 §denna lag. 

Talan mot j(}reningsstämmoheslut 

19 § 

Bestämmelserna i 69 · § lagen 
( 1951: 308) om ekonomiska för
l!ningar äger motsvarande tillämp-
11ing i fråga om samhruk.~förening. 

Styrelsens årsredol'i.rning samt 
rel'ision 

15 §2 

Bestämmelserna i 38-.51 §§ la
gen ( 1951: 308) om ekonomiska ji}r
eningar gäller i tillämpliga delar i 
fråga om sambruksfiirening. Vad 
som sägs i 43 § andra styckl:t om 
insatsbelopp skall i stället avse lö
senbelopp för medlems andel:·sam
bruksföreningar är inte skyldiga att 
upprätta finansieringsanalys. kon
cernredovisning eller delårsrapport 
eller att utse auktoriserad revisor. 

Föreslagen lydelse 

Revisio11 och särskild gra11skning 
sam i redovisning 

14 § 

Bestämmelserna i 8 och 9 kap. 
lagen (1987: 000) om ekonomiska 
före11i11gar gäller i tillämpliga delar i 
fråga om sambruksföreningar. Vad 
som sägs i 9 kap. 9 §andra stycket 4 
om insatsbelopp skall i stället avse 
lösenbelopp för medlems andel. 
Sambruksföreningar är inte skyl
diga att upprätta finansieringsana
lys, koneernredovisning eller del
årsrapport eller att, i annat ji1/I än 
som a1·ses i 8 kap. 6 §.utse auktori
serad revisor. 

Rescnfimd och l'instutdelning Ö1·erskotts11tdelning och annan 
m. m. ·am·iindning m· föreningens egen

dom 

IH 
Bestämmelserna i 17 §. 18 §fi'irs

ta stycket. 19 och 20 §§ lagen 
( 1951: 308) om ekonomiska för
eningar gäller i tilliimpliga delar i 
fråga om sambruk.lfi."irt'ning. Hiir-
1·id skall hii111·isningc11 i 18 §första 
stycket till 16 § I mom. m·sc 10 § 
denna lag. 

Vid tilliimpningen av bestämmel
serna i / 7 .$ I 1110111. lagen om eko
nomiska föreningar skall ifi·åga om 
.rnmhruk.1:fi'irening bland skulderna 
ej inriikna~ giild för vilken förening
en har liimnat siikerhet av panträtt 
på grund"al av inteckni~g i jnrd-

'Senaste lydchc 1980: 1110. 

15§ 

Bestämmelserna i 10 kap. lagen 
(1987: 000) om ekonomiska .fi'ir
eninJ;?m· gäller i tillämpliga delar i 
fråga om samhrubji'ireningar n"1cd 
fii(iandc 11ndantag: 

I. Hiinl'isr1inJ;?en i JO kap. I § 
fi'irsta stycket ti/14 kap. skall i stiil
let avse hcstiimmelserna 0111 hisen 
m· <mdelar ·i 9 * denna lag. 

2. Bcstii111111c/sen i 10 kap. 2 § 

andrn stycket lagen om ekonomis
ka j('ireningar giiller inte. 

3. Vid tilliimpningcn av bestäm
melserna i I 0 kap. 6 .~ .fi'ir.1ta 
stycket lagen om ekorlllmiska fiir-
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Nuvarande lydelse 

bruksfastighet inom sextio procent 
av det senast fastställda taxerings
värdet. Vad som har sagts nu gäller 
i tillämpliga delar i fråga om annan 
egendom, vilken enligt bestämmel
se som meddelas av regeringen får 
anses erbjuda motsvarande säker
het. 

Vad i 17 § 2 mom. lagen om eko
nomiska föreningar sägs beträffan
de belopp, som har tagits upp under 
rubriken Avsatt till pensioner. skall 
i fråga om sambruksförening gälla 
även i den mån sådant belopp 
täckes av kreditförsäkring i svensk 
försäkringsanstalt eller utländsk 
försäkringsanstalt som har rätt att 
driva rörelse här i riket. 

Likvidation och upplösning 

20 § 

Bestämmelserna i 70-95 §§ la
gen (1951: 308) om ekonomiska för
eningar äger motsvarande tillämp
ning i fråga om sambmksj()rening. 
Vad i 71 och 75 .9§ föreskrives för 
det fall antalet föreningsmedlem
mar har nedgått under det i 5 §före
skrivna lägsta antalet skall i sam
bruksförening tillämpas, om antalet 
medlemmar har nedgått under tre 
och tillräckligt antal medlemmar ej 
har inträtt inom ett år samt länssty
relsen ej heller funnit särskilda skäl 
medgiva, att föreningens verksam
het ändå får fortsätta. 

Talan mot styrelseledamot. revisor. 
föreningsmedlem eller 
röstberättigad 

Bestämmelserna i 63-66 H la
gen (1951: 308) om ekonomiska för
eningar äger motsrnrande tillämp
~?i!1g i fråga om sambruksfiirening. 

Föreslagen lydelse 

eningar skall bland skulderna ej in
räknas gäld för vilken föreningen 
har lämnat säkerhet av panträtt på 
grundval av inteckning i jordbruks
fastighet inom sextio procent av det 
senast fastställda taxeringsvärde\ .. 
Vad som har sagts nu gäller i till-· 
lämpliga delar i fråga om annan 
egendom, vilken enligt bestämmel
se som meddelas av regeringen får 
anses erbjuda motsvarande säker
het. 

4. Vad som sägs i JO käp. 6 § 
fjärde stycket lagen om ekonomiska 
föreningar beträffande belopp, som · 
har tagits upp under rubriken Av
satt till pensioner, skall gälla även i 
den mån sådant belopp täcks av 
kreditförsäkring i svensk försäk
ringsanstalt eller utländsk försäk
ringsanstalt som har rätt att driva 
rörelse här i riket. 

Likvidation och upplösning 

16 § 

Bestämmelserna i l I kap. lagen 
11987:000) om ekonomiska för
eningar gäller i fråga om sambruks
föreningar. Vad som föreskrivs i 11 
kap. 3 § för det fall att antalet före
ningsmedlemmar har nedgått under 
det i 2 kap. 1 § föreskrivna lägsta 
antalet skall i sambruksförening til
lämpas, om antalet medlemmar har 
nedgått under tre och tillräckligt an
tal medlemmar ej har inträtt inom 
ett år samt länsstyrelsen ej heller 
funnit särskilda skäl att medge att 
föreningens verksamhet ändå får 
fortsätta. 

Skadestånd m. m. 

IH 
Bestämmelserna i 13 kap. lagen 

( 1987:000) om ekonomiska för
eningar gäller i fråga om sam
bruksföreningar. 
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l\'111·ara11de lydelse 

Skt1desttlnd 

2J * 
Bestiimmclserna i 106-/09 §§la

gen (1951:308) om ekonomiskt1för
cningar iigcr mot.1Tarande tilliimp
ning i fräga om .1·t1mhruk.1ji)reni11g. 

Föreslagen lydelse 

Fiireningens firmt1 

Sambruksförenings firma skall innehålla ordet sambruksförening. 
Sambruksförenings firma får ej innehålla ordet bolag eller annat ord som 

kan föranleda till antagande att firman innehas av ett bolag. 
Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen förut registre

rade och ännu bestf1ende föreningsfirmor. För registrering ·av sambruks
förenings firma gäller i övrigt vad som föreskrives i firmalagen ( 1974: 156). 

Annan än sambruksförening får ej i sin firma eller annars vid beteckning 
av rördsen använda ordet sambruksförening. 

Registrering 

21 * 
Bestämmelserna i 99- 105 §§ la

gen (1951: 308) 0111 ekonomiska Ji'ir
c11i11gar tiger 111ot.11·t1ra11Je 'lilliimp
ning i fr[1ga om .rnlllhmk.lfi'irening. 
Kirvid skall hänvisningen' i 100 § 
femte stycket till 7 § tredje styckl'l 
m·se 5 .~ trn(je stvckct denna lag. 

Be.1Tiir 

22 * 
He.1tiimmdscma i 105 a § lagen 

( 1951: 308) 0111 t'konomiska .fi'ir
eningar iiga 111ot.1T11randc tilhi1111i
ning i.fi·dga 0111 .rnmhruksfi'irening. 

Bestiilllmcl.1crna i 14 kap. :! §la
gen f 1987: 000) 0111 ekonomiska fiir
eningar giiller i frtlgt1 0111 sa111-
hruk.1fi'ire ni nga r. 

Registrering m. 111. 

19 * 
Bestämmelserna i 15 kt1p. lagch 

( 1987: OOOJ om ekonomiskt1 J('ir
eningar giiller i fråga om samhmh
jÖffningar. Ett hesl11t 0111 sådan 
ändring a1· stadgt1rna att styrelsens 
siite skall flvttas ,li-tln ett liin till ett 
annt1t.fi)r dock inte registreras, 0111 

st1111hmk.1fiireningcns .firma · /Jtl 
grund m· hestiimmelseriw i 18 § 

trel{jc stycket fiirsta meningen dcn-
11c1 lt1g inte Jilr .fi'irns in i det senare 
lii11ets .fi'ireni11gsregista. 

lnskrin1i11g c11· 11/Jpg!fier an
gående swnhruk,1:fi'irc11i11g11r skall 
ske i 1·11 siirskild 11l'lld11i11g m· det 
J/ir1'11i11gsregi.1tcr so111 ai·ses i 
I 5 kap. I § lagen 0111 cko110111isk11 

)l1rcningar. 
Uinsstyrl'iscns lic.~l11t enligt 16 ~ 

1h'crkl11gas till ka111111arriittn1 gi·-
110111 /.1i'S1·iir. 
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N111·arande lydelse 

Strq(fhestiimmelser 

24 § 

Bestämmelserna i 110.-112 §§la
gen ( 1951: 308) om ekonomiska för
eningar gäller i tillämpliga delar i 
fråga om samhruksförening. Vid 
tillämpningen av bestämmelserna 
skall iakttagas att hän.visningen i 
110 § 7 till 7 § J]iirde stycket skall 
avse 5 § jjiirde stycket denna lag. 

Är gärning som <ll'H'S i första 
stycket hc/agd med straff i hrolls
balken, diimes c:i till ans\'(lr enligt 
denna lag. 

Fiireslägen lydelse 

Straff och 1·ite 

20 § 

Bestämmelserna i /6 kap. lagen 
11987:000) om ekonomiska för
eningar gäller i tillämpliga delar i 
fråga om .wmhruksföreningar. Vid 
tillämpningen av bestämmelserna 
skall hiim·isningw·na i /6 kap. I § 
till 3 kap. 6 § och 14 kap. 3 § avse 
8 § respektii·e 18 § J]iirde stycket 
denna lag. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988. 
2. Registrering och verkställånde av ett beslut av föreningsstämman som 

har fattats före utgången av december 1987 samt talan mot ett sådant beslut 
skall ske enligt äldre bestämmelser. 

3. En likvidation skall genomföras enligt äldre bestämmelser. om likvi
dator har utsetts före utgången av december 1987. 

4. Redan från och med dagen för utfärdandet av denna lag får förenings
stämman med tillämpning av bestämmelserna om majoritetskrav i 7 kap. 
14 §lagen ( 1987: 000) om ekonomiska föreningar besluta sådana ändringar 
i stadgarna som behövs för att stadgarna skall stämma överens med denna 
lag. Beslutet skall gälla från och med den I januari 1988. 

5. Om en sambruksförenings stadgar efter utgången av december 1987 
strider mot denna lag, skall styrelsen utan dröjsmål lägga fram förslag till 
föreningsstämman om ändring av stadgarna till överensstämmelse med den 
nya lagen. 
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I motion 1986/87: Ll 12 framlagda förslag till 
ändringar i regeringens lagförslag 

Förslaget till lag om ekonomiska föreningar 

Regeringens förslag ·Motionärernas förslag 

1 kap'. Inledande bestämmelser 

5 § En ekonomisk förening är en 
ekonomisk centra/förening om mifist 
hälften av dess medlemmar är ekono
miskaföreningar och dessa förening
ar har minst hälften av medlenimar
nas sammanlagda röstetal och deltar 
1ized minst hä~ften Q\' det inbetalade 
med lems insatskapitalet. 

En ekonomisk förening är också 
en ekonomisk centra/förening om 
m_edlemskap kan beviljas fysiska per
soner samt ekonomiska föreningar, 
men i111e andra juridiska personer. 

6 k~p. Föreningens ledning 

1 § 

En ekonomisk - - - - - - - - ~ - - -:- - - - - - tre ledamöter. 

Styrelsen väljs av föreningsstäm
man, om det inte föreskrivs i stad
garna att en eller flera styrelsele
damöter skall utses på annat sätt. 

Styrelsen väljs av föreningsstäm
man, om det inte i stadgarna före
skrivs att en eller flera styrelsele
damöter, dock högst en tredjedel av 

·hela antalet ledamöter, skall utses på 
annat sätt. 

En styrelseledamots - - - - - - - - - - - - även suppleanter. 

7 kap. Föreningsstämman 

I § 

Föreningsmedlemmarnas rätt - - - - - - - vid föreningsstämman. 
' 

Varje medlem har en röst, om inte 
annat anges i stadgarna. 

Medlemmarna har lika rösträtt. 
I en ekonomisk centra/förening får 

rösträtten, om stadgarna så bestäm
mer, utövas efter antalet medlemmar 
eller på annan grund. 

Av 12 § - - - - - - - - - - - - - - - - - - valda fullmäktige. 
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Regeringens förslag Motionärernas förslag 

14 § 

Beslut att - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - enligt 15 §. 

Har i stadgarna tagits in ytterligare 
Fil/kor för ändring al' stadgarna, gäl-
ler det villkoret. · 

Om enligt - - - - - - - - - -·- - - - regeringens medgivande. 

I stadgarna får tagas in föreskrift 
om att stadgarna, eller riss bestäm
melse i stadgarna, inte får ändras 
utan tillstånd av ekonomisk centra/
förening i vilken förening är medlem. 

Utöver vad som anges i andra och 
tredje stycket får i stadgarna inte tagas 
in föreskrift om att stadgarna, eller 
viss bestämmelse i stadgarna, inte får 
ändras utan särskilt tillstånd av viss 
medlem eller a1· utomstående. 

Har i.stadgarna tagits in ytterligare 
villkor för ändring av stadgarna, av 
annan innebörd än vad som anges i 
andra, tredje eller fjärde stycket, gäl
ler det rillkoret. 

Ett beslut - - - - - - - - - - - - - - - - - efter registreringen. 

Förslaget till lag om införande av lagen (1987:000) om 
ekonomiska föreningar 

Regeringens förslag Motionärernas förslag 

l l a § En förening som registrerats 
före den I januari 1988 får utan 
hinder a1· 7 kap. I §lagen (1987:000) 
om ekonomiska föreningar tillämpa 
de röstriittsregler som dess stadgar 
bestämmer. Sådan förening får också 
tillämpa villkor för stadgeändring 
som strider mot 7 kap. 14 §. 4:e 
stycket i lagen (1987:000) om ekono
miska föreningar. 

Om en förening som registrerats 
före den I januari 1988 ändrar be
stämmelse i stadgarna som avses i 
första stycket skall ändring ske till 
örerensstämmelse med lagen 
(1987:000) om ekonomiska för
eningar. 

LU 1986/87 :20 
Bilaga 2 

75 



Förslaget till lag om ändring i bostadsrättslagen (1971 :479) 

Regeringens förslag 

Härigenom föreskrivs i fråga om 
bostadsrättslagen ( 1971 :479) 

dels att 42. 61, 64 och 72 §§ skall 
upphöra att gälla, 

dels att rubrikerna närmast före 
61, 62. 64 och 68 §§ skall utgå, 

dels att 41. 45-48. 55. 56, 58, 59. 
65-71 och 73 §§ samt rubrikerna 
närmast före 43, 56, 58, 67. 69 och 
70 §§ skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Motionärernas förslag 

Härigenom föreskrivs i fråga om 
bostadsrättslagen ( 1971 :479) 

dels att 42. 61. 64 och 72 §§skall 
upphöra att gälla. 

dels att rubrikerna närmast före 
61, 62. 64 och 68 §§ skall utgå. 

dels att 41, 45-48. 55. 56. 58. 59, 
62. 65-71 och 73.§§ samt rubrikerna 
närmast före 43. 56. 58. 67. 69 och 
70 §§ skall ha följande lydelse. 

Motionärernas.förslag 

62 § . 

Beslut om - - - - - - - - - - - - - - - - - -:- - - till beslutet. 

Är för giltighet m· beslut enligt 
denna paragraf ytterligare villkor he-. 
stämt i stadgarna, giiller även det. 

För beslw om ändring av bostads
rätt.1förenings stadgar gäller därut
ö1•er 7 kap. 14 §andra, tredje, fjärde 
och femte styckena lagen ( 1987:000) 
om ekonomiska föreningar. 

Har på - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ådant medgivande. 

Regeringens förslag Motionärernas förslag 

4. Om en - - - - - - - - - - - - - - - - nya bestämmelserna. 

Bostadsrätrsf örening registrerad 
före den 1 januari 1988 får tillämpa 
l'illkiJr för stadgeändring som strider 
mot 7 kap. 14 §fjärde stycket i lagen 
(1987:000) om ekonomiska för
eningar. 
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Av utskottet föreslagna ändringar i regeringens 
lagförslag 

Förslaget till lag om ekonomiska föreningar 

Regeringens förslag Utskottets förslag 

8 kap. 

Revisorerna skall vara svenska 
medborgare och bosatta i Sverige. 
om inte regeringen eller den myndig
het som regeringen bestämmer i 
särskilda fall tillåter annat. Den som 
är auktoriserad eller godkänd revi
sor behöver dock inte vara svensk 
medborgare. Den som är omyndig 
eller i konkurs får inte vara revisor. 

3 § 
Revisorerna skall vara svenska 

medborgare och bosatta i Sverige, 
om inte regeringen eller den myndig
het som regeringen bestämmer i 
särskilda fall tillåter annat. Den som 
är auktoriserad eller godkänd revi
sor behöver dock inte vara svensk 
medborgare. Den som är omyndig, i 
konkurs eller underkastad närings
! örbud får inte vara revisor. 

Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och 
ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av 
föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande. 

Till revisor kan utses även ett auktoriserat eller ett godkänt revisionsbolag. 
Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel likställs ett auktoriserat 
revisionsbolag med auktoriserad revisor och ett godkänt revisionsbolag med 
godkänd revisor. Ett bolag som utses till revisor skall till styrelsen för den 
förening som revisionen avser anmäla vem som är huvudansvarig för 
revisionen. Den huvudansvarige skall i ett auktoriserat revisionsbolag vara 
auktoriserad revisor och i ett godkänt revisionsbolag auktoriserad eller 
godkänd revisor. Bestämmelserna i 7 och 15 §§tillämpas på den huvudansva
rige. 

Till revisor i dotterföretag bör utses minst en av moderföreningens 
revisorer. om det kan ske. 

15 kap. 
5 § 

I firmalagen (1974: 156) finns be- I firmalagen (1974: 156) finns be-
stämmelser om avförande av en fir- stämmelser om avförande av en fir-
ma ur registret sedan en dom om att 
hä1'a firmaregistreringen har vunnit 
laga kraft. 

ma ur registret sedan en dom om 
hävande av firmaregistreringen har 
vunnit laga kraft. 
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I 
I reservation 4 föreslagna ändringar i regeringens 
lagförslag 

Förslaget till lag om ekonomiska föreningar 

Regeringens förslag Reservanternas f örslug 

8 kap. 
8 § 

Ett uppdrag att tills vidare vara revisor upphör när ny revisor har ·utsetts. 
Ett uppdrag som revisor upphör i förtid. om revisorn eller den som har 

utsett honom begär det. Anmälan om detta skall göms hos styrelsen och: om 
en revisor som inte är vald på föreningsstämman vill avgå,' hos den som har 
tillsatt honom. · 

En revisor vars uppdrag upphör i 
förtid skall genast anmäla detta till 
länsstyrelsen. Revisorn skall i anmäl
ningen lämna en redogörelse f är iakt
tagelserna i'id den granskning som 
han har utfört under den del av 
löpande räkenskapsår som hans upp
drag har omf auat. För anmälningen 
gäller i tillämpliga delar rad som 
föreskrivs i 13 § tredje och. fjärde 
styckena om revisionsberättelse. Av
skrift av anmälningen skall ö1,erläm
nas till föreningens styrelse. 

Upphör en revisors uppdrag i förtid .eller uppkommer hinder för honom 
enligt 3, 5 eller 7 § eller enligt stadgarna att vara revisor och finns det inte 
någon suppleant för honom. skall styrelsen vidta åtgärder för att en ny revisor 
tillsätts för den återstående mandattiden. 

13 § 
Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till 

föreningsstämman. Berättelsen skall överlämnas till föreningens styrelse 
senast två veckor före den ordinarie föreningsstämman. Revisorerna skall 
inom samma tid till styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som har 
överlämnats till dem. 

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovis
ningen har gjorts upp enligt denna lag. Innehåller inte årsredovisningen 
sådana upplysningar som skall lämnas enligt 9 kap .. skall revisorerna ange 
detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse. om det kan ske. 

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försum
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger en styrelseledamot 
eller verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid mot denna lag eller 
stadgarna. skall det anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen skall även 
innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 
verkställande direktören. Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen 
anteckna de upplysningar som de önskar meddela medlemmarna. 

I rel'isionsberätte/sen skall också 
anmärkas oni revisorerna funnit att 
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Regeringens förslag 

föreningen inte har fullgjort sin skyl
dighet 

1. att göra avdrag för preliminär 
A-skatt eller kvarstående skatt enligt 
uppbörds/agen (1953:272). 

2. al/ anmäla sig för registrering 
enligt 19 .li lagen (1968:430) om mer
värdeskatt, 

3. att lämna uppgift enligt 54 .§ I 
mom. uppbörds/agen, 4 eller 11 .§ 
lagen (1984:668) om uppbörd av so
cialavgifter från arbetsgivare eller 
22 .§ lagen om mervärdeskatt, eller 

4. att i rätt tid betala skatter och 
avgifter som avses i I - 3. 

Om revisionsberättelsen innehåller 
anmärkning om al/ föreningen inte 
har fullgjort någon sådan skyldighet 
som avses i fjärde stycket 1-4, skall 
revisorerna genast sända in en ai•

skrift av den till länsstyrelsen. 

Reservanternas förslag 

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om fastställande 
av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till dispositio
ner beträffande föreningens vinst eller förlust som har lagts fram i förvalt
ningsberättelsen. 

l en moderförening skall reviso
rerna avge en särskild revisionsbe
rättelse beträffande koncernen. 
Härvid skall första-tredje och sjätte 
styckena tillämpas. 

I en moderförening skall reviso
rerna avge en särskild revisionsbe
rättelse beträffande koncernen. 
Härvid skall första -fjärde styckena 
tillämpas. 

16 § 
Revisorerna får inte lämna upplysningar till enskilda medlemmar eller 

utomstående om sådana föreningens angelägenheter som de har fått 
kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag. om det kan vara till nackdel 
för föreningen. 

Revisorerna är skyldiga att 
1. till fön;ningsstämman lämna al

la upplysningar som stämman begär, 
om det inte skulle vara till väsentlig 
nackdel för föreningen, 

2. till.medrcvisor. granskare som 
avses i 17 §, ny revisor och, om 
föreningen har försatts i konkurs, 
konkursförvaltare lämna erforderli-

Revisorerna är skyldiga att 
1. till föreningsstämman lämna al

la upplysningar som stämman begär, 
om det inte skulle vara till väsentlig 
nackdel för föreningen. samt, 

2. till mcdrevisor. granskare som 
avses i 17 §. ny revisor och. om 
föreningen har försatts i konkurs. 
konkursförvaltare lämna erforderli-

ga upplysningar om föreningens an- ga upplysningar om föreningens an-
gelägenheter, samt · gclägenheter. 

3. på begäran lämna upplysningar 
om föreningens angelägenheter till 
undersökningsledaren under förun
dersökning i brottmål. 
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