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Ekonomisk förening är ett alternativ när minst tre medlemmar vill driva verksamhet tillsammans 
och är en företagsform som ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det innebär att 
medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen. Utbytet kan till exempel vara 
en anställning, ett bättre pris eller sänkta kostnader. Medlemmarna har inte personligt ansvar för 
föreningens skulder. Storleken på den insats varje medlem ska betala kan variera från 1 krona och 
uppåt. 
 
En ekonomisk förening; 

• ska främja medlemmarnas ekonomi. 
• ska driva en ekonomisk verksamhet. 
• ska ha minst tre medlemmar. 
• ska ha en styrelse med minst tre personer. 
• ska ha en kunnig revisor. Revisorn får inte vara styrelseledamot, styrelsesuppleant, gift, 

sambo eller nära släkt med någon i styrelsen, men kan vara medlem i föreningen. 
• Styrelsen och revisorn ska väljas på föreningsstämman. 
• Ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga och måste upprätta årsredovisningar även om 

ingen eller liten verksamhet bedrivs i föreningen, och ska självmant skicka årsredovisning 
till Bolagsverket. 

 
Andra regler, fördelar, förutsättningar; 

• En medlem ska ha ekonomisk nytta av verksamheten 
• En ekonomisk förening ska vara öppen för alla och inte vägra någon som uppfyller villkoren 

i stadgarna medlemskap. 
• En medlem som har avgått har rätt att sex månader efter avgången få ut sina inbetalda eller 

genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser.  



• Varje medlem har en röst. 
• Avveckling kan ske genom likvidation eller konkurs. Tingsrätten utser likvidator som 

bestämmer vad som ska hända. 
• En ekonomisk förening kan ha medlemmar som inte deltar i verksamheten utan endast 

bidrar med en medlemsinsats, så kallade investerande medlemmar. Om de deltar i en 
omröstning och de förfogar över mer än en tredjedel av det sammanlagda antalet röster som 
avges vid omröstningen, ska värdet av deras röster sättas ner.  

• Till skillnad från ideell förening, som drivs genom praxis, är en ekonomisk förening styrd av 
gällande lagar, bl.a. årsredovisningslagen. 

Bildande av ekonomiska förening; 

När man bildat en ekonomiska förening ska den registrera den hos Bolagsverket med ett eget namn. 
Namnet ska innehålla ordet ”ekonomisk förening” eller förkortningen ”ek. för.” Då blir 
föreningen en juridisk person som bl.a. kan teckna avtal, ha anställda och äga saker. Föreningen får 
ett organisationsnummer vid registreringen som ska stå på företagets webbplats, brev och fakturor. 

• Medlemmarna beslutar att starta en ekonomisk förening och antar stadgarna samt väljer 
styrelse och revisor. Stadgarna är de grundläggande reglerna för föreningen. I stadgarna ska 
det stå när och hur kallelsen till föreningsstämman ska ske. 

• Den som blir medlem i den ekonomiska föreningen ska betala en insats som beslutas enligt 
stadgarna. 

• Anmälan ska skickas till Bolagsverket senast sex månader efter föreningen har startats. 
• Bolagsverket registrerar föreningen och ger föreningen ett organisationsnummer och skickar 

ett registreringsbevis och en kopia av registrerade stadgar. 
 
Vad är styrelsens ansvar? 
• beslutar om firmateckningen 
• kallar medlemmarna till föreningsstämman 
• företräder föreningen 
• ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen 
• ansvarar för att skatter betalas in i tid 
• ansvarar för att årsredovisningar upprättas 
• rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut, s.k. sysslomannaansvar. 
• anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket 

 
Stadgarna ska innehålla information om 
• föreningens namn 
• föreningens ändamål och verksamhet 
• den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte 
• medlemmarnas insats – hur stor insatsen ska vara och hur den ska betalas samt om varje 

medlem ska kunna delta med mer än en insats 
• eventuella regelbundna avgifters belopp eller högsta belopp 
• antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
• hur revisorerna ska utses och under vilken tid de ska vara revisorer 



• hur kallelsen till föreningsstämman ska ske och hur medlemmarna ska få andra 
meddelanden från styrelsen 

• vilka ärenden som ska finnas med på den ordinarie föreningsstämman 
• föreningens räkenskapsår 
• hur vinsten ska fördelas och reglerna för detta 
• vad som ska hända med föreningens tillgångar om den avvecklas. 

Ett beslut om att ändra stadgarna är oftast giltigt om två tredjedelar av de som röstar säger ja. Ibland 
krävs en större majoritet. Särskilda eller strängare villkor kan finnas i stadgarna, till exempel att 
beslutet måste tas på två föreningsstämmor för att vara giltigt. Om stadgarna innehåller sådana 
bestämmelser måste dessa villkor alltid vara uppfyllda för att föreningen ska kunna ändra stadgarna. 

Medlemmarna kan neka till ansvarsfrihet om styrelsen inte skött sina åligganden, och ev. begära 
skadestånd vi fällande dom. Man har inte ett personligt ekonomiskt ansvar för föreningen. 
Medlemmar kan kalla till extrastämma.  

Skatteverket blir involverat först om föreningen har anställda eller driver en ekonomisk verksamhet. 

Kallelsen till föreningsstämman 

I kallelsen till föreningsstämman ska det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändring anges. Det 
enda fungerande sättet att uppfylla detta krav är att stadgeförslaget i sin helhet bifogas med 
kallelsen till medlemmarna. 

Stämmoprotokollet 

Av föreningsstämmoprotokollet ska det framgå med vilken majoritet ett beslut om stadgeändring 
har tagits. Om samtliga medlemmar närvarat ska detta framgå. Protokollet ska vara undertecknat av 
stämmans ordförande och en justerare. 

 
 
 


