
STADGAR
För KOMPIS Assistans, ekonomisk förening.

§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är KOMPIS Assistans, ekonomisk förening.

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och har till ändamål 
att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk 
verksamhet i vilken medlemmarna deltar genom att bedriva 
assistansverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Detta uppnås 
genom att medlem begagnar sig av föreningens tjänster. Vidare genom:

att främja den funktionsnedsattes kroppsliga och själsliga hälsa och 
tillvarata och utveckla deras begåvning, intressen och trivsel,

att åt personer med funktionsnedsättning med behov av personlig 
assistent verkställa sådant med assistansen förenat arbetsgivare 
ansvar jämte administrativa, ekonomiska och lönerättsliga rutiner, 
som är nödvändiga för att ge bästa möjliga assistans i livets alla 
situationer alltid styrda av den funktionsnedsattas personliga behov 
med respekt för självbestämmande, valfrihet, integritet och 
delaktighet.

att till assistenter, anhöriga, företrädare och andra intresserade erbjuda 
möjligheter till utbildning, fortbildning och handledning inom 
föreningens verksamhetsområde,

att samarbeta med samhällsorgan och organisationer vilka påverkar de 
funktionsnedsattas livssituation.

§ 3 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Borlänge, Borlänge kommun.

MEDLEMMAR

§ 4 Medlemskap
Till medlem antas de som förbinder sig att följa föreningens ändamål och 
stadgar samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan 
om medlemskap sker skriftligen till föreningens styrelse.

§ 5 Medlemsinsats
Medlem deltar med en (1) insats om 500 kronor. Insatsen betalas 
kontant vid inträdet.
Årlig serviceavgift kan efter beslut av föreningsstämman uttagas dock 
högst 1000 kronor per år.

§ 6 Medlems utträde



Uppsägning av medlemskap ska göras skriftligt till styrelsen. Medlem 
som sagt upp sitt medlemskap förlorar rätten att delta i 
föreningsstämma. Avgång ur föreningen äger rum vid utgången av det 
räkenskapsår som slutar näst efter en månad efter uppsägningen eller 
uteslutningen. Medlem som begärt utträde ur föreningen har rätt att få 
tillbaka sin insats i enlighet med lagen (1987:667) om ekonomiska 
föreningar.

§7 Medlems uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna, inte följer i vederbörlig ordning fattade 
beslut eller på annat sätt skadar eller motarbetar föreningen och dess 
intressen eller ändamål får uteslutas av styrelsen. Den som uteslutits 
förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om 
föreningens angelägenheter, liksom sin rätt att återfå insats.

STYRELSE OCH REVISORER

§ 8 Styrelsen
Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen består av fem (5) eller 
sju (7) ledamöter med en mandattid på 2 år.
Styrelseledamot ska vara medlem i föreningen. Styrelsen är beslutsför 
när antalet ledamöter överstiger hälften av hela antalet ledamöter.
Styrelsen väljs för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits.
Därvid ska hälften av ledamöterna väljas för vardera ett respektive två år. 
Ordförande väljs på ett (1) år. Beslut fattas med enkel majoritet, men vid lika 
röstetal har ordförande utslagsröst.
Styrelsen ska fyra (4) veckor före ordinarie föreningsstämma avge 
årsredovisningshandlingar förvaltningsberättelse, balansräkning och 
resultaträkning till föreningens revisor.

§ 9 Revisorer
Föreningsstämman ska välja tre (3) revisorer, varav en ska vara auktoriserad 
revisor samt en ska vara internrevisor. Dessa väljs för tiden fram till 
nästkommande ordinarie föreningsstämma. Revisorerna ska verkställa 
revision samt avge revisionsberättelse senast två (2) veckor före ordinarie 
föreningsstämma till styrelsen.

§ 10 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av dem som styrelsen utser.

§ 11 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 12 Nominering
Nominering av kandidater till styrelsen ska vara valberedningen tillhanda 



senast två (2) månader innan föreningsstämman.

FÖRENINGSSTÄMMA

§ 13 Föreningsstämma, medlemsmöte
Föreningsstämman (årsmötet) är föreningens högsta beslutande organ. 
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast under maj månad. Efter 
beslut av styrelsen, revisor eller om minst 1/10 av medlemmarna så 
skriftligen begär ska extra föreningsstämma utlysas för visst bestämt 
ändamål.

Föreningsstämman ska hållas på den ort där föreningen har sitt säte, i 
Stockholm eller på annan av styrelsen anvisad ort inom föreningens 
geografiska verksamhetsområde i Sverige 

Vid föreningsstämma är varje medlem, vilken inte uppsagt sig till utträde 
eller uteslutits, och som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen, 
röstberättigad och har en röst.

En medlem som inte är personligen närvarande får utöva sin rätt vid 
stämman genom ombud. En medlem får inte företrädas av fler än ett 
ombud. Ett ombud får företräda högst en medlem.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske tidigast sex (6) veckor och 
senast fyra (4) veckor före föreningsstämman. Kallelse till extra 
föreningsstämma som ska fatta beslut om stadgeändring, likvidation eller 
fusion ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före 
föreningsstämman. Kallelse till annan extra föreningsstämma ska utfärdas 
tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före föreningsstämman. 
Kallelse ska genom skriftligt meddelande via brev till medlemmarna. 

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika 
rösträknare för stämman.

2. Fastställande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.
5. Styrelsens årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och VD.
9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 
11. Val av ordförande, kassör samt sekreterare för föreningen.
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av revisorer



14. Val av valberedning
15. Ärende som styrelse eller medlem hänskjutit till stämman.

§ 14 Meddelanden
Andra meddelanden än kallelser till föreningsstämman ska lämnas till 
medlemmarna skriftligt via e-post, fax eller brev. Medlem är skyldig 
att meddela aktuella kontaktuppgifter till föreningen.

§ 15 Motioner
Motioner till föreningsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 2 
månader innan föreningsstämman.

ÖVRIGT

§ 16 Överskottets fördelning
Uppkommer överskott, ska sedan i lag föreskriven 
avsättning gjorts, föras i ny räkning enligt beslut av 
föreningsstämman.

§ 17 Stadgeändring
Ändringar av dessa stadgar sker i enlighet med lagen (1987:667) om 
ekonomiska föreningar. För giltigt beslut om stadgeändring avseende 
föreningens ändamål eller överskottets fördelning krävs dock att det 
biträtts av minst tre fjärdedelar av såväl de avgivna rösterna som tre 
fjärdedelar av de vid stämman representerade medlemmarna vid en 
ordinarie föreningsstämma och en extra föreningsstämma som hålls 
tidigast sex månader efter den ordinarie föreningsstämma som fattade 
beslut om stadgeändringen.

§ 18 Likvidation
För giltigt beslut om likvidation krävs att det biträtts av minst tre fjärdedelar 
av såväl de avgivna rösterna som tre fjärdedelar av de vid stämman 
representerade medlemmarna vid en ordinarie föreningsstämma och en 
extra föreningsstämma som hålls tidigast sex månader efter den ordinarie 
föreningsstämma som fattade beslut om likvidation. Upplöses föreningen ska 
medlemmarna i första hand få tillbaka sina insatser. Vad som därefter 
återstår fördelas lika mellan medlemmarna.

§ 19 Fusion
För giltigt beslut om godkännande av fusionsplan krävs att det biträtts av 
minst tre fjärdedelar av såväl de avgivna rösterna som tre fjärdedelar av de 
vid stämman representerade medlemmarna vid en ordinarie 
föreningsstämma och en extra föreningsstämma som hålls tidigast sex 
månader efter den ordinarie föreningsstämma som fattade beslut om 
godkännande av fusionsplan. 



§ 20 Övrigt
I övrigt gäller lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.

                              Beslutad av Föreningsstämman 2017-04-22


