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STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN 

Vi Konsumenter 

 
Fastställda av årsmötet 21 april 2015 

 

 

§ 1.   Namn 
 

Föreningens namn är Vi Konsumenter 

 

§ 2.   Ändamål 
 

Föreningen är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, 

vars ändamål är att samla medvetna konsumenter som vill medverka till att 

stärka konsumenternas makt. 

 

Vidare är föreningens mål att bilda opinion för att påverka beslutsfattare inom 

politik, näringsliv och myndigheter att alltid ha konsumenternas bästa för 

ögonen.  

 

Föreningen ska verka för att stärka konsumenternas makt nationellt, inom EU 

och internationellt. 

 

§ 3.   Uppgift 
 

Vi Konsumenter har till uppgift: 

 

att stimulera medvetna konsumenter att medverka till en utveckling av 

konsumentmakten 

 

att genom aktiv medverkan i olika fora bevaka konsumenternas intressen för 

både offentligt som privat producerade varor och tjänster  

 

att verka för varors och tjänsters tillgänglighet för alla 

 

att främja ekologisk, social och ekonomiskt hållbar utveckling 

 

att genom samverkan med andra organisationer främja konsumentmakten och 

en hållbar utveckling 

 

§ 4.   Säte 
 

Vi Konsumenter har sitt säte i Stockholm. 

 

§ 5.   Medlemskap 
   

 

 

 

Medlemskap är öppet för alla som vill delta i föreningens arbete och följa 

föreningens stadgar. 
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§ 6.   Medlemsavgift 

 

Medlem erlägger årligen medlemsavgift till föreningen.  

 

Medlemsavgiftens storlek nästkommande verksamhetsår beslutas av årsmötet 

 

§ 7.   Medlemskapets upphörande 
   

 
 

Utträde 

a) Medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen. Avgång anses 

ha skett då uppsägningen skriftligen inkommit till föreningen. 

 

b) Om medlem inte erlagt medlemsavgift efter påminnelse, dock senast 

sista februari för innevarande verksamhetsår, jämställs utebliven 

medlemsavgift med egen uppsägning. 

 

§ 8.   Årsmöte 
   

8.1 
 

Ordinarie årsmöte 

 

Ordinarie årsmöte hålls årligen senast under april månad. 

 

Kallelse till årsmötet sker på föreningens hemsida samt via mail eller skriftligt 

nyhetsbrev senast 6 veckor före mötet. 

 

Alla medlemmar har motionsrätt.  

Motionsförslag skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.  

 

Handlingar ska finnas tillgängliga på föreningens hemsida senast s 2 veckor 

före mötet samt sändas till medlem vid förfrågan. 

 

Vid årsmötet är alla närvarande medlemmar röstberättigade och har var sin röst. 

 

Beslut fattas med enkel majoritet, såvida inte annat stadgas. Vid lika röstetal har 

sittande ordförande utslagsröst.  

 

Ledamot av styrelsen deltar ej i beslut om ansvarsfrihet och i val av revisorer.   
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  8.2 Dagordning vid årsmötet. 

 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Fråga om årsmötet är rätt utlyst 

4. Fastställande av dagordning 

5. Val av mötesfunktionärer 

a) Val av ordförande och sekreterare för mötet 

b) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 

6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 

7. Behandling av balans- och resultaträkning 

8. Behandling av revisorernas berättelse 

9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och ersättare 

11. Val ordförande 

12. Val av övriga ledamöter i styrelsen 

13. Val av två revisorer 

14. Val av valberedning och sammankallande 

15. Motioner 

16. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår 

17. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, riktlinjer och budget för 

kommande verksamhetsår 

18. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet 

19. Avslutning 

 

  8.3 Extra årsmöte 

 

Extra årsmöte hålles då styrelsen eller revisorerna finner det erforderligt eller då 

minst 30 procent av samtliga medlemmar skriftligen påfordrar extra årsmöte för 

uppgivet ärendes behandling. 

 

På extra årsmöte får, till avgörande, föras endast ärende som varit upptaget i 

kallelse till mötet. 

 

I övrigt gäller, i tillämpliga delar, vad som sagts ovan under § 8.1  

 

§ 9.   Föreningsstyrelsen 
 

Föreningsstyrelsen leder föreningens verksamhet och ska följa föreningens 

stadgar och årsmötesbeslut. 

 

Årsmötet väljer ordförande och övriga ledamöter i styrelsen med mandatperiod 

på två år med växelvis avgång. 

 

Styrelsen består av det antal ledamöter som årsmötet beslutar, dock minst tre (3) 

och högst nio (9) ordinarie ledamöter. 

 

Varje ledamot har en röst och vid lika röstetal äger ordföranden utslagsrösten. 

Beslut fattas med enkel majoritet såvida inte annat föreskrivs. 
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Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller om minst hälften av 

ledamöterna så kräver.  

 

Styrelsen skall hålla sammanträde minst 3 gånger per år utöver konstituerande 

styrelsesammanträde. 

  

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande 

 

Styrelsen kan utse utskott och kommittéer och ledamöter till dessa.   

Styrelsen kan adjungera personer till styrelsen. 

 

Styrelsen ska vid sitt konstituerande styrelsesammanträde efter årsmöte 

behandla: 

 

1. Val av vice ordförande 

2. Val av sekreterare 

3. Val av kassör eller ekonomiansvarig 

4. Utse firmatecknare  

 

§ 10.   Firmateckning 
 

Styrelsen utser föreningens firmatecknare. 

 

§ 11.   Förvaltning 
 

  11.1 Föreningsstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens 

förvaltning. 

 

  11.2 Föreningens räkenskaper skall föras per kalenderår. 

 

  11.3 Bokslut med resultat- och balansräkning och verksamhetsberättelse eller andra 

redovisningshandlingar som föreskrivs i gällande lagstiftning ska överlämnas 

till revisorerna minst fyra veckor före årsmöte. 

 

§ 12.   Valberedning 
 

Årsmöte väljer antal ledamöter och ersättare i valberedningen med 

mandatperiod på ett år. 

 

§ 13.   Revision 
 

Årsmöte väljer två revisorer med mandatperioden på två år med växelvis 

avgång. 

 

Revisionsberättelsen skall föreläggas föreningsstyrelsen senast tre veckor före 

årsmöte och finnas med i årsmöteshandlingarna som läggs ut på föreningens 

hemsida. 
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§ 14.   Stadgeändring 
 

Ändring av dessa stadgar kan endast göras av årsmöte och kräver att minst tre 

fjärdedelar av dem som röstar biträder förslag om ändring. 

 

§ 15.   Upplösning 
 

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande 

årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Förslaget ska vid båda 

dessa möten biträdas av minst tre fjärdedelar av avgivna röster. 

 

Föreningens egendom ska vid upplösning tillfalla annan lämplig organisation 

 

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årsmöte 21 april 2 015 

 

 

 

_________________          ________________________________ 

Mötesordförande                             Mötessekreterare 

 

 


