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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 4 kap. 1 och 3 §§ samt 10 kap. 6 §
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall ha följande lydelse.

 

4 kap.

 

1 §

 

2

 

    

 

När en medlem har avgått har han rätt att sex månader efter avgången
få ut sina inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsat-
ser. Beloppet får dock inte överstiga vad som belöper på honom i förhål-
lande till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den balans-
räkning som hänför sig till tiden för avgången. Vid beräkningen av förening-
ens egna kapital skall bortses från reservfonden, uppskrivningsfonden och
förlagsinsatserna. I en kreditmarknadsförening får utbetalningar av insatsbe-
lopp dock ske tidigast sex månader efter medlemmens avgång och verkstäl-
las bara en gång per kvartal och efter Finansinspektionens tillstånd. Ett in-
satsbelopp i ett institut för elektroniska pengar får betalas ut bara när det kan
ske med hänsyn till bestämmelserna i lagen (2002:149) om utgivning av
elektroniska pengar.

Den avgångne har vidare rätt att i samma ordning som övriga medlemmar
få ut vad som belöper på honom av beslutad vinstutdelning.

Går föreningen i likvidation inom sex månader från avgången eller med-
delas inom samma tid beslut om att försätta föreningen i konkurs, skall den
avgångnes rätt att få ut medlemsinsatser bedömas enligt grunderna för reg-
lerna om skifte av föreningens tillgångar.

En medlems rätt enligt första–tredje styckena får begränsas i stadgarna.
Detta gäller dock inte i sådana fall som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket eller
12 kap. 4 § andra stycket. 

I fall som avses i första stycket fjärde meningen skall Finansinspektionen
ge tillstånd till utbetalning, om inte kreditmarknadsföreningens förmåga att
fullgöra sina förpliktelser äventyras.

 

3 §

 

3

 

    

 

En medlem, som deltar i föreningen med högre insatsbelopp än han är
skyldig att delta med, har rätt att efter uppsägning få ut överskjutande belopp
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med undantag av genom insatsemission tillgodoförda insatser utan att avgå
ur föreningen. Beträffande uppsägningen samt medlemmens rätt att få ut det
uppsagda beloppet och hans skyldighet att betala tillbaka vad han har fått ut
tillämpas 1 och 2 §§ samt 3 kap. 4 § första stycket. Sexmånadersfristen en-
ligt 1 § skall därvid räknas från utgången av det räkenskapsår som sedan
uppsägningen har gjorts slutar näst efter en månad eller den längre tid, högst
sex månader, som har bestämts i stadgarna. För kreditmarknadsföreningar
skall sexmånadersfristen dock räknas från uppsägningen.

 

10 kap.

 

6 §

 

4

 

    

 

Till reservfonden skall avsättas minst fem procent, i kreditmarknads-
förening dock minst tio procent, av den del av föreningens nettovinst för året
som inte går åt för att täcka en balanserad förlust. Vid avsättning till reserv-
fonden skall till nettovinsten räknas även gottgörelser. Uppgår reservfonden
till minst tjugo procent av det inbetalda insatskapitalet behöver sådan avsätt-
ning till reservfond som avses i detta stycke inte ske, om summan av reserv-
fonden och det inbetalda insatskapitalet uppgår antingen till minst fyrtio pro-
cent av nettovärdet på föreningens tillgångar eller till minst samma belopp
som föreningens skulder och avsättningar enligt balansräkningen. I en kre-
ditmarknadsförening behöver avsättning inte heller göras enligt detta stycke
om reservfonden uppgår till minst trettio procent av föreningens insatskapi-
tal.

Till reservfonden skall vidare avsättas det belopp som 
1. medlem vid avgång ur föreningen inte får tillbaka av sina insatser,
2. förlagsandelsinnehavare inte får ut vid inlösen av en förlagsinsats,
3. enligt stadgarna skall avsättas till reservfonden, 
4. enligt beslut av föreningsstämman i övrigt skall föras över från det i ba-

lansräkningen 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 eller sådan delpost som
avses i 8 a § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. inte
räknas som skuld eller avsättning i den mån det överstiger det belopp under
vilket posten enligt 7 § första stycket lagen om tryggande av pensionsutfäs-
telse 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 be-
stämmelserna i första–tredje styckena, om det finns synnerliga skäl till det
med hänsyn till arten av föreningsverksamheten och övriga omständigheter.

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
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