Föreningsstadgar
Antagna vid ordinarie årsstämma den 10 juni 1996. Reviderade vid årsstämma 21 februari 2002 samt
vid årsstämma 17 februari 2016
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Föreningen
§1
Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening.

Föreningens säte
§2
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

Ändamål
§3
Föreningens har till ändamål att främja medlemmarnas, nedan kallade delägarnas, ekonomiska
intressen genom att från delägarna mottaga penningar till förvaltning samt att tillhandahålla
delägarna lån från i föreningen tillgängligt kapital.

Räkenskapsår
§4
Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31 december (01/01 — 12/31).

Delägare
§5
Föreningens styrelse beslutar om inträde och utträde av delägare. Den som söker inträde i föreningen
bör vara anställd vid Polisväsendet med geografisk placering i Stockholms län samt förbinda sig att
efterkomma föreningens stadgar och de beslut som styrelsen och föreningsstämman fattar.
(Reviderad vid årsstämma 2016-02-17).

Inträde i föreningen
§6
6.1 Delägare skall i samband med inträde i föreningen betala en insats om 100 kronor.
6.2 Antagen delägare skall erhålla ett delägarbevis och föreningens stadgar. Av delägarbeviset skall
framgå delägarens namn och delägarenummer.
6.3 Delägare skall anmäla förändring av tjänsteställe och bostadsadress till föreningens styrelse.
6.4 Föreningens redovisar delägarens saldo och ränta genom utsändning av kontobesked till den
adress delägaren meddelat föreningen.
6.5 Föreningens styrelse äger besluta om anvisningar till denna paragraf.

Lån
§7
7.1 I den mån föreningens tillgångar medgiva kan delägare mot skuldförbindelse och säkerhet, som av
styrelsen godkännes, erhålla lån mot överenskommen avbetalning samt ränta enligt bestämmelserna i
7.2 och 7.3. Inteckningslån kunna, efter styrelsens beslut, beviljas utan avbetalning. Avbetalning och
slutbetalning av lån skall göras inom avtalad tid.
7.2 Räntesatser fastställes av föreningsstämman.

7.3 All ränta skall betalas månadsvis i efterskott. Underlag för uträkning av räntan är tidsperioden 1
januari till 31 december. Uträknad ränta påföres därefter utelöpande låneskuld och betalas i samband
med avbetalning eller betalning av skulden.
7.4 Finner styrelsen att för lån lämnad säkerhet icke längre är betryggande, äger styrelsen att av
låntagaren infordra ny säkerhet eller ålägga låntagaren inbetala så stort belopp att säkerhet för
återstoden av lånebeloppet uppnås. Om låntagaren ej ställer sig styrelsens beslut i sådana avseenden
till efterrättelse äger styrelsen att uppsäga lånet till betalning i dess helhet. Administrativ kostnad, i
dessa fall, betalas av låntagaren.
7.5 Styrelsen äger rätt, om annan säkerhet saknas, att ta låntagarens innestående kapital som säkerhet
för lån.

Betalningsvillkor
§8
8.1 Underlåter delägare att fullgöra i föreningens stadgar eller skuldförbindelser bestämda
avbetalningsvillkor, äger styrelsen besluta om lämplig åtgärd. I de fall styrelsen måste påminna
låntagare om sina skyldigheter gentemot föreningen har styrelsen rätt att ta ut en avgift. Vid ytterligare
nödvändig påminnelse skall förhöjd avgift tas ut. Styrelsen fastställer avgifterna per räkenskapsår.
Har delägare ej inom loppet av tre månader efter styrelsens anmaning därom reglerat sin skuld till
föreningen, äger styrelsen lagsöka delägaren.
8.2 Delägare, som på grund av styrkt sjukdom befinner sig i ömmade ekonomiska omständigheter, kan
efter styrelsens prövning under ifrågavarande sjukdom erhålla uppskov med inbetalning till
föreningen. Gäller sådant uppskov avbetalning av lån mot borgen skall borgensmännens samtycke
inhämtas.
8.3 Inbetalningar skall göras till föreningens konton. Hantering av kontanta medel sker endast i
undantagsfall.

Panter
§9
9.1 Delägare svara för ingångna borgensförbindelser enligt lag.
9.2 Delägare äger rätt att som säkerhet för annan delägares lån till föreningens pantförskriva honom
tillkommande insatskapital. Pantförskrivningen skall ske på särskilt av styrelsen tillhandahållet
formulär.
9.3 Delägare som påförts borgensskuld skall, om pantförskrivet insatskapital ej förslår, inom tre
månader därefter inbetala resterande skuldbelopp.

Utträde ur föreningen
§ 10
10.1 Vill delägare avgå ur föreningen skall han lämna ansökan därom styrelsen och äger han, om han ej
är i sådan borgen för annan delägare varför betalningsansvar kan bli följd, rätt att inom tre månader
utfå sitt kapital om beloppet ej överstiger 5 000,00 kronor. Om beloppet överstiger 5 000,00 kronor
utbetalas 5 000,00 kronor per kvartal. All delägares skuld till föreningen skall vid avgång betalas.
Föreningsstämman kan besluta om närmare anvisningar till detta moment.
10.2 Efter samma grunder utbetalas död medlems kapital till rättsinnehavare eller dennes
befullmäktigade ombud.
10.3 Delägare äger kvarstå i föreningen så länge stadgeenliga skyldigheter fullgöres.

Förvaltning
§ 11
11.1 Föreningens ej utlånade medel skola hållas tillgängliga på föreningens bank- eller postgirokonton.
Utbetalningar från föreningen sker genom kontoöverföringar. Hantering av kontanta medel sker
endast i undantagsfall.
11.2 Föreningens värdehandlingar och kontanta medel skola förvaras i bankfack eller därmed
jämförligt förvaringsställe.

Vinst
§ 12
Den vinst som genom föreningens verksamhet under året uppstått fördelas vid årsskiftet – sedan
förvaltnings- och övriga omkostnader frånräknats – å delägarens kapital med lika procentsats för år
räknat.

Styrelsen
§ 13
13.1 Föreningen beslutar själv om sina angelägenheter. Beslutens verkställighet och föreningens
ekonomiska förvaltning uppdrages åt en styrelse bestående av fyra ledamöter och tre suppleanter,
vilka samtliga väljs bland delägarna.
13.2 Styrelsen, som väljs av föreningsstämman åligger:
att ansvara för föreningens medel
att då framställning från revisorer eller delägare inkommit om extra föreningsstämma, enligt §15.2
utlysa sådan inom tre veckor samt avgiva yttrande över ärenden, som då skall behandlas
att underrätta borgensmän om försumliga låntagare
att ha räkenskaperna, som skall avslutas per kalenderår, tillgängliga jämte övriga handlingar, som röra
föreningens förvaltning, för revisorerna senast den 30 januari nästföljande år
att vid ordinarie årsstämma lägga förslag till arvode åt revisorerna.
Ordföranden åligger:
att öppna sammanträden med delägare och leda förhandlingarna vid styrelsens sammanträden,
övervaka att föreningens verksamhet utövas i enlighet med stadgarna och Lag om ekonomiska
föreningar samt att fattade beslut blivit verkställda.
Kassören åligger:
att bokföra föreningens verksamhet så att föreningens och den enskilde delägarens ekonomiska
ställning med lätthet kan utläsas.
Vice kassören åligger:
att biträda kassören i dennes arbete och vid varje tillfälle vara beredd att överta kassörens åligganden.
Sekreterarens åligger:
att efter styrelsens beslut utfärda för sammanträden nödigt antal kungörelser, vilka bör anslås minst
femdagar före mötestiden samt att vid alla sammanträden föra protokoll, vari besluten med
noggrannhet införes.

Revisorerna
§ 14
14.1 Föreningens förvaltning och verksamhet revideras av två personer.
14.2 Till revisor väljs på föreningsstämman en delägare för en tid på två år. Revisorernas
mandatperioder får icke sammanfalla. Valda revisorer åligger även att vara föreningens valnämnd till
nästkommande föreningsstämma. Dessutom väljs två revisorssuppleanter för en tid av ett år.

14.3 Revisorerna äga rätt att, då de så påfordra, granska föreningens räkenskaper, samt hava
skyldighet, att minst fyra gånger per år granska icke blott föreningens räkenskaper utan även dess
förvaltning och verksamhet i sin helhet.
Vid föreningsstämma skall revisorerna avge en kortfattad berättelse om sitt revisionsarbete och
föreningens ställning. Vidare väcka frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, lägga förslag till arvode åt
styrelsen samt lägga förslag i sin egenskap av valnämnd.
Skulle revisorerna finna skäl till anmärkning, skall denna underställas styrelsen för yttrande innan den
föredrages för delägarna.

Föreningsstämma
§ 15
15.1 Föreningsstämma hålles med delägarna årligen i februari månad å dag som av styrelsen
bestämmes. Delägare kallas till stämma tidigast fyra veckor och senaste två veckor före ordinarie
stämma och senast en vecka före extra stämma. Delägarna kallas genom personligt brev samt genom
internt tillkännagivande. Andra meddelanden till delägarna kungöres genom internt tillkännagivande.
15.2 Extra föreningsstämma hålles dels då styrelsen finner lämpligt och dels då minst en tiondel av
delägarna eller en av revisorerna för visst angivet ändamål göra skriftlig framställning därom.
15.3 Vid föreningsstämma skall beslut fattas enligt följande ordning:
1.

Stämmans öppnande

2. Stämmans behöriga utlysning
3. Val av justeringsmän tillika rösträknare
4. Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna
5.

Fastställande av röstlängd

6. Fastställande av dagordning
7.

Verksamhetsberättelse

8. Fastställande av resultat och balansräkning
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet
11. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust (in- och utlåningsräntor)
12. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelse och revisorer:
-

Ordförande

-

Sekreterare

-

Kassör

-

Vice kassör

-

Tre styrelsesuppleanter

-

Revisor

-

Två revisorssuppleanter

14. Motioner
15. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman
16. Stämmans avslutande

15.4 Ordförande, sekreterare, kassör och vice kassör väljs för en tid av två år. Varken ordförandens
eller vice kassörens mandatperioder får sammanfalla med sekreterarens och kassörens mandatperiod.
Styrelsesuppleanter väljs för en tid av ett år.

Motioner
§ 16
Motioner, som äro avsedda att behandlas på föreningsstämma, skall vara styrelsen tillhanda före
kalenderårsskiftet.

Upplösning, stadgeändring och röstning
§ 17
Beslut om föreningens upplösning skall ske efter allmän omröstning bland föreningens delägare, och
fattas med 3/4-dels majoritet på två efter varandra följande stämmor, varav en skall vara ordinarie
föreningsstämma.
Om föreningens upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till insatt
kapital.
Beslut angående ändring av dessa stadgar fattas vid två efter varandra följande stämmor, varav den
ena skall vara ordinarie föreningsstämma. Vid den senare stämman krävs 2/3-dels majoritet eller den
högre majoritet Lag om ekonomiska föreningar i vissa fall kräver.
Alla övriga beslut fattas med enkel majoritet.
Vid votering skall, vid lika röstetal, den mening biträder vara gällande. Vid val skall dock lotten avgöra.
Röstning med fullmakt är tillåten. Röstberättigad äger företräda med högst två fullmakter.
-------------------------------------------------------------------------Stockholm den 10 juni 1996
Krister Hansén
Ordförande

Sören Sjöholm
Sekreterare

Torbjörn Lunddahl
Kassör

PerArne Sjöström
Vice kassör

Justeras av:
Ove Angelsiöö

Christer Pettersson

