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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i lagen (1972:262) om 
understödsföreningar;

 

utfärdad den 10 februari 2000.

 

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att 11 och 37 §§ lagen (1972:262) om
understödsföreningar skall ha följande lydelse.

 

11 §
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Understödsförenings stadgar skall vara ägnade att trygga att fören-
ingen kan fullgöra sina försäkringsutfästelser och skall samtidigt tillgodose
medlemmarnas intresse av att kostnader och villkor för försäkringarna är
skäliga med hänsyn till förmånernas art och omfattning och föreningens för-
hållanden. Även i övrigt skall stadgarna ha ett för verksamheten lämpligt
innehåll.

Stadgarna skall ange
1. föreningens firma,
2. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,
3. den ort inom riket, där föreningens styrelse skall ha sitt säte,
4. de villkor som skall gälla för inträde i föreningen,
5. försäkringsförmånernas beskaffenhet och storlek eller grunderna för

beräknande av förmånerna, tid och villkor för utbetalning av försäkrings-
belopp samt i fråga om kapitalförsäkring högsta tillåtna försäkringsbelopp
för en medlem,

6. de fasta avgifter, som skall erläggas till föreningen, eller grunderna för
deras beräknande,

7. ordningen för beslut om särskild uttaxering och grunderna för dess
verkställande, om sådan uttaxering skall få förekomma,

8. påföljden för försummelse att till föreningen erlägga fast avgift eller ut-
taxerat belopp,

9. om rätt till fribrev eller återköp skall föreligga samt, för sådant fall, vill-
koren för rätten och reglerna för beräkning av fribrevs eller återköpsvärdena,

10. villkoren för belåning av försäkringsbrev hos föreningen, om sådan
belåning skall få förekomma,

11. tider för verkställande av försäkringsteknisk utredning, om skyldighet
föreligger att verkställa sådan utredning,

12. grunderna för fondbildning,
13. hur medel som ej behövs för löpande utgifter skall placeras och värde-

handlingar skall förvaras,
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14. hur medel som ej ingår i försäkringsfond skall användas samt, om
återbäring skall förekomma, bestämmelser därom,

15. antalet styrelseledamöter och revisorer eller det högsta och lägsta antal
till vilket de skall uppgå och, om för styrelseledamöter och revisorer skall
finnas suppleanter, motsvarande uppgifter om dem, tiden för styrelseleda-
mots, revisors och suppleants uppdrag samt, om styrelseledamot, revisor el-
ler suppleant skall utses på annat än i denna lag angivet sätt, hur tillsättning
skall ske,

16. i fall där fullmäktige skall finnas, hur de skall utses samt deras befo-
genhet och mandattid,

17. tid för ordinarie föreningsstämma,
18. det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske och andra

meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom samt den tid före stäm-
man då föreskrivna kallelseåtgärder senast skall vara vidtagna,

19. hur vid föreningens upplösning skall förfaras med föreningens be-
hållna tillgångar.

Bestämmelserna i andra stycket 15 gäller inte arbetstagarrepresentanter
som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda.

Om föreningen skall ha euro som redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 §
bokföringslagen, skall detta anges i stadgarna.

 

37 §
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Beslut om ändring av understödsförenings stadgar är giltigt endast
om samtliga röstberättigade förenat sig om beslutet eller detta fattats på två
på varandra följande föreningsstämmor och biträtts av minst två tredjedelar
av de röstande på den sist hållna stämman. Innebär beslutet, att ny grund för
medlemskaps upphörande införes, och skall det gälla även dem som är med-
lemmar i föreningen när frågan avgöres, är beslutet dock giltigt endast om
samtliga medlemmar biträtt det eller beslutet fattats på två på varandra föl-
jande ordinarie stämmor och biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande
på den sist hållna stämman.

Om förening meddelar försäkringar enligt sådan allmän pensionsplan som
avses i 4 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., får
styrelsen besluta om sådana ändringar av stadgarna som påkallas av änd-
ringar i den för medlemmarna gällande pensionsplanen. Sådant beslut skall
anmälas på den föreningsstämma som hålles närmast efter det att beslutet
fattades.

Är för giltighet av beslut om stadgeändring ytterligare villkor bestämt i
stadgarna, gäller även det.

Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg ofördröjligen un-
derställas Finansinspektionen för godkännande genom anmälan för registre-
ring och får ej verkställas innan registrering skett.

Ett beslut om att införa eller ändra en sådan bestämmelse i stadgarna som
avses i 11 § fjärde stycket får verkan vid ingången av det räkenskapsår som
inleds närmast efter beslutet. Har beslutet vid den tidpunkten inte registre-
rats, skall dock ändringen av stadgarna sakna verkan.
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Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Lars Bergendal
(Finansdepartementet)
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