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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska 
föreningar;

 

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att 1 kap. 1 § och 11 kap. 4 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar skall ha följande lydelse.

 

1 kap.

 

1 §

 

2

 

En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna
deltar

1. som konsumenter eller andra förbrukare,
2. som leverantörer, 
3. med egen arbetsinsats,
4. genom att begagna föreningens tjänster, eller
5. på annat liknande sätt.
Vid bedömning av om förutsättningarna enligt första stycket är uppfyllda

skall, utöver föreningens egna medlemmar, beaktas även medlemmarna i en
annan ekonomisk förening som är medlem i den förstnämnda föreningen.

Vidare skall en förening anses som ekonomisk förening, om
1. föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska in-

tressen genom att verka för att de deltar på det sätt som anges i första stycket
i ekonomisk verksamhet som en eller flera andra föreningar bedriver,

2. föreningens tillgångar till övervägande del består av andelar i den eller
de andra föreningarna, och

3. den eller de andra föreningarna enligt första stycket utgör ekonomiska
föreningar.

En ekonomisk förenings verksamhet får bedrivas i ett av föreningen hel-
ägt dotterföretag.

För en ekonomisk förening är utmärkande att den uppfyller särskilda vill-
kor i fråga om rätten till medlemskap, rösträtt och överskottsutdelning. Om
detta föreskrivs i 3, 7 och 10 kap.
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Prop. 1999/2000:88, bet. 1999/2000:LU24, rskr. 1999/2000:249.
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Senaste lydelse 1997:914.

SFS 2000:493
Utkom från trycket
den 19 juni 2000
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11 kap.

 

4 §

 

Rätten skall förordna att föreningen skall träda i likvidation, om
1. likvidationsskyldighet föreligger enligt stadgarna,
2. föreningen efter en konkurs som avslutats med överskott inte inom fö-

reskriven 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,
4. föreningens verksamhet drivs på ett sätt som uppenbarligen inte mot-

svarar de förutsättningar under vilka registrering har skett, eller
5. föreningen har sådant ändamål som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket och

föreningens tillgångar enligt balansräkningen för närmast föregående räken-
skapsår till övervägande del består av annat än andelar i den eller de andra
ekonomiska föreningarna.

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 registre-
ringsmyndigheten eller, i fall som avses i 1–3, på ansökan av styrelsen, sty-
relseledamot, verkställande direktören, föreningsmedlem eller innehavare av
förlagsandel. I de fall som avses i första stycket 2 eller 3 prövas frågan även
på ansökan av borgenär eller av annan vars rätt kan vara beroende av att det
finns någon som kan företräda föreningen.

 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Föreskrifterna i 11 kap. 4 §
skall dock tillämpas i sin äldre lydelse till utgången av juni 2003.

2. Intill utgången av juni 2003 skall en förening som vid lagens ikraftträ-
dande var registrerad som ekonomisk förening och som har ett sådant ända-
mål som anges i 1 kap. 1 § tredje stycket anses som ekonomisk förening
även om den inte uppfyller i 1 kap. 1 § tredje stycket angivet krav på att för-
eningens tillgångar till övervägande del skall bestå av andelar i den eller de
andra ekonomiska föreningarna.

3. En förening som utgör en ekonomisk förening enbart på grund av be-
stämmelserna i 1 kap. 1 § andra eller tredje stycket och som vid ikraftträdan-
det inte registrerats får intill utgången av år 2000 förvärva rättigheter och
skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter trots att
registrering inte har skett.

På regeringens vägnar
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