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Styrelsens propositioner till årsstämman 2017

Föreningens inregistrerade stadgar (senast ändrade 2013) finns att läsa i en korrekt 
version på www.tgef.se tillsammans med övriga handlingar till 2017 års stämma. För det 
fall en annan version av stadgarna (en felaktig version) fortfarande ligger kvar någon 
annanstans på webbplatsen ber styrelsen medlemmarna att bortse från den versionen 
tills vidare. 

Genom ändringar i lagen om ekonomiska föreningar den 1 juli 2016 har ändringar gjorts
som berör föreningens stadgar. Det krav på två föreningsstämmor som förut fanns för 
stadgeändringar togs bort. Tiden för kallelse till föreningsstämma ändrades så att 
kallelse får skickas ut tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före en stämma, om
inte stadgarna medger kortare tid, dock senast två veckor före stämman.  Styrelsen 
anser att det är lämpligt att behålla tvåstämmokravet för stadgeändringar, men en 
bestämmelse måste då läggas till i stadgarna om det. Tvåstämmokravet kommer då att 
gälla från och med att årets stämma fattar beslut om det. Beslut som stämman fattar om 
stadgeändringar innan tvåstämmokravet införs blir omedelbart giltiga (om de biträds av
2/3 av de röstande), eftersom stadgarna ännu inte innehåller något tvåstämmokrav. 
Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om de nedan angivna 
stadgeändringsförslagen ett i sänder. 

1. Ett andra stämmobeslut om tillägg till § 5  i stadgarna

Vid förra årsstämman bifölls styrelsens proposition om tillägg till § 5  i stadgarna.
Genom tillägget utökades den krets av personer som kan väljas till 
styrelseledamöter i föreningen. För att ändringen ska bli giltig krävs ett andra 
stämmobeslut om samma sak (till följd av den lag som gällde vid förra 
stadgeändringen).  Styrelsen föreslår stämman nu upprepa förra årets 
beslut. 

Stadgarnas § 5  kommer – om förslaget bifalls – därefter att ha följande lydelse 
(ändringen markeras med fet kursivstil):

För föreningen ska finnas en styrelse med säte på Tynningö Vaxholms stad, 
Stockholms län. Styrelsen ska bestå av fem till sju ledamöter samt lägst två 
suppleanter. Till ledamot av styrelsen får – förutom medlem i föreningen – 
väljas den som är gift eller sambo med medlem, den som är delägare till en 
fastighet som är anknuten till ett medlemskap, och myndigt barn till någon 
av dem som nämnts i denna paragraf. 

_______

Ändringen blir omedelbart gällande om den biträds av minst 2/3 av de röstande 
vid stämman

http://www.tgef.se/


2. Förslag till ändring i § 13 så att andra handlingar än kallelsen inte måste 
sändas med vanlig post och så att kallelsen får sändas ut upp till sex veckor 
före stämman.

Enligt § 13 i stadgarna ska kallelse utfärdas tidigast fyra och senast två veckor 
före en ordinarie stämma. I den ändrade lagen (SFS 2016:108)om ekonomiska 
föreningar föreskrivs i 7 kap. 16 § att kallelsen får utfärdas tidigast sex veckor 
före en stämma, men att stadgarna fortfarande får föreskriva att den senaste 
tidpunkten för utfärdande av kallelse ska vara två veckor. Våra stadgar bör 
förstås stämma med den tvingande sexveckorsregeln, samtidigt som det finns ett 
behov av att behålla möjligheten att utfärda kallelsen senast två veckor före 
stämman. En mindre justering behöver alltså göras i § 13 i detta hänseende. 

Våra stadgar föreskriver också att en lång rad handlingar ska bifogas till 
kallelsen. Lagen kräver inte detta, och det är både dyrt och administrativt 
krångligt att kopiera en mängd handlingar för att sedan blada in alla 
handlingarna i kuvert och slutligen åka till posten och frankera och posta alltihop.
Vi har fortfarande nästan sextio medlemmar som inte har samtyckt till att få 
kallelsen med e-post. Det är därför styrelsens mening att det är tillräckligt att 
medlemmar som inte vill ha kallelsen med e-post, får endast kallelsen och i övrigt
hänvisas till att läsa handlingarna på vår webbplats: www.tgef.se. 

Den medlem som särskilt begär det och uppger sin adress har ändå rätt att med 
post få ett exemplar av årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga 
förslag till eventuella ändringar av stadgarna (7 kap. 22 och 23 §§ lagen om 
ekonomiska föreningar). 

Styrelsen föreslår därför att § 13 i stadgarna får följande innehåll (ändringar
markeras med fet kursivstil):

Kallelse till föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor före stämman och 
senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma. 
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningens 
medlemmar ska ske genom brev till senast kända adress som medlemmen 
skriftligen meddelat styrelsen eller till medlem som så önskar och skriftligen 
medgivit med e-post samt genom anslag på föreningens anslagstavla. 
I kallelse ska anges vilka ärenden som ska förekomma på stämman. 
Med kallelse till årsstämman ska bifogas: 
- förslag till dagordning
- förvaltningsberättelse
- resultat- och balansräkning
- revisionsberättelse
- sammanställning av inkomna motioner
- styrelsens förslag till åtgärder för kommande verksamhetsår
- styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
- valberedningens förslag
Till en kallelse som sänds med post behöver emellertid bara förslaget till 
dagordning bifogas. Medlem som särskilt begär det och därvid uppger sin 
adress har dock rätt att med post få sig tillsänd en kopia av 

http://www.tgef.se/


årsredovisningen, revisionsberättelsen och de fullständiga förslag till 
stadgeändringar som kommer att framläggas vid stämman. 

_______

Ändringen blir omedelbart gällande om den biträds av minst 2/3 av de röstande 
vid stämman

3. Förslag till ändring av § 17  (en redaktionell ändring och ett införande av 
tvåstämmokrav för ändring av stadgarna)

Redaktionell ändring
I paragrafen sägs att föreskrifter om krav på kvalificerad majoritet finns i bl.a. 
§ 18 . Det stämmer inte.  § 18 handlar uteslutande om vem som har rösträtt och 
hur man får rösta genom ombud. Hänvisningen till 18 § bör därför tas bort. 

Tvåstämmokrav
TGEF har inte tidigare i sina stadgar haft ett krav på två stämmobeslut för 
ändringar av stadgarna. Det har inte behövts eftersom en bestämmelse i lagen om
ekonomiska föreningar fram till och med den 30 juni föreskrev just ett sådant 
krav. Den bestämmelsen var tvingande. Den krävde också att 2/3 av de röstande 
på den senare stämman biföll beslutet för att det skulle bli gällande (se 7 kap. 14 
§ lagen om ekonomiska föreningar i dess lydelse till och med den 30 juni 2016).  
Efter lagändringarna fr.o.m. den 1 juli 2016 gäller i stället att ett beslut om 
ändring av stadgarna blir omedelbart gällande om det med samma 2/3–majoritet
bifalls av de röstande vid en enda stämma (7 kap. 34 § i den nya lagen). 

Den nya bestämmelsen är anpassad till mycket stora och affärsdrivande 
ekonomiska föreningars behov, där kraven på flexibilitet är betydligt högre än i 
TGEF. För vår förening är det som regel bra att två stämmor efter varandra måste
fatta beslut om stadgeändringar för att dessa ska bli gällande. Styrelsen föreslår 
därför att vi inför en bestämmelse om krav på stadgeändringsbeslut som 
motsvarar den tidigare gällande lagtexten. Ett sådant krav får även enligt den nya
lagen tas in i föreningens stadgar (se 7 kap. 34 § och 7 kap. 32 § andra stycket).  

Styrelsen föreslår därför stämman besluta att § 17 i fortsättningen ska 
kompletteras så att den får följande lydelse (tillägg markeras med fet 
kursivstil):

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Beslut att ändra 
stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt, om det har fattats
av samtliga röstberättigade i föreningen. 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. Föreskrifter om krav på 
kvalificerad majoritet finns vidare i § 3 och § 20.  
_________

Ändringen blir omedelbart gällande om förslaget biträds av minst 2/3 av de 
röstande vid stämman. 
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