STADGAR FÖR
Mikrofonden Sverige
Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13
med ändringar 20161115 och 20170516

§ 1 FIRMA
Föreningens firma är Mikrofonden Sverige ekonomisk förening.

§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas och deras medlemmars ekonomiska
intressen genom att ställa kapital till förfogande för garantier för banklån och investeringar för
företag och verksamheter som verkar för social ekonomi och lokal utveckling, samt därmed
sammanhängande och förenlig verksamhet. Detta ska i möjligaste mån ske i samverkan med
lokala/regionala aktörer med lokal kännedom.
Föreningen ska verka utifrån social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

§ 3 STYRELSENS SÄTE M.M.
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms Stad. Föreningens verksamhetsområde är Sverige.

§ 4 MEDLEMSKAP
Till medlem i föreningen antas juridiska personer som stödjer sektorn social ekonomi genom
att bidra till och/eller använda föreningens tjänster. Även annan person som antas kunna bidra
till föreningens verksamhet kan antas som medlem.
För att beviljas medlemskap ska sökanden förväntas följa föreningens stadgar och behörigen
fattade beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.
Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen till styrelsen.

§ 5 INSATSER
1. Medlemsinsatser
Den obligatoriska insatsen i föreningen är 10 000 kronor. Medlem får därutöver delta med
flera insatser (överinsatser).
Den obligatoriska insatsen ska betalas genast efter inträde i föreningen. Överinsatser betalas
kontant efter anfordran.
Årsstämman får i enlighet med § 22, besluta att fritt eget kapital ska överföras till
medlemsinsatserna genom insatsemission (emissionsinsatser).
Den obligatoriska insatsen samt eventuella överinsatser och emissionsinsatser utgör
medlemmens sammanlagda medlemsinsats.

2. Förlagsinsatser
Styrelsen kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas föreningen. Sådana
insatser får tillskjutas av såväl medlemmar som andra än medlemmar.
Förekommer förlagsinsatser ska föreningsstämman årligen besluta att, i den utsträckning de
för ändamålet tillgängliga medlen förslår därtill, utdelning ska utgå på förlagsinsatserna enligt
vad som anges i förlagsandelsbevisen inom det högsta belopp som får tillämpas.
Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom två veckor från beslutet.
Styrelsen äger besluta vem som ska få tillskjuta förlagsinsats och dennas belopp samt de
villkor som utöver vad som ovan sägs ska i varje särskilt fall iakttas vid tillämpningen av
denna paragraf.
Löptiden för förlagsandelarna är obegränsad. Om storleken av föreningens egna kapital vid
den tidpunkten medger det, får stämman dock tidigast efter fem år besluta att innehavare av
förlagsandel då får lösa in den.
Löptiden för förlagsandelarna är obegränsad. Om storleken av föreningens egna kapital vid en
viss tidpunkt medger det, får stämman besluta att innehavare av en viss förlagsandel får lösa
in dem. Lösen av andel får dock ske tidigast efter fem år från tillskottet.

§ 6 UPPSÄGNING
Uppsägning till utträde ur föreningen ska göras skriftligen.

§ 7 UTESLUTNING
Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade
beslut eller som annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål eller skadar
föreningen, får uteslutas av föreningens styrelse. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om
uteslutning till föreningsstämma genom anmälan till styrelsen inom en månad från det att
meddelandet om uteslutning avsänts till honom.
Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om
föreningens angelägenheter.

§ 8 AVGÅNG
Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast en månad
efter uppsägning till utträde eller slutligt beslut om uteslutning.

§ 9 ÅTERBETALNING AV INSATS M.M.
Medlem som avgått har rätt att få ut sin medlemsinsats och vad som belöper på honom av
beslutad vinstutdelning i den omfattning som föreskrivs i 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska
föreningar. Insatsen utbetalas dock först 2 år efter avgången. Om det finns särskilda skäl får
styrelsen besluta att återbetalning får ske tidigare.
Med hänvisning till föreningens ändamål får återbetalning av insatsbelopp endast göras när så
kan ske med hänsyn till föreningens förmåga till långsiktigt hållbar verksamhet.

Medlem som deltar i föreningen med överinsatser har rätt att få tillbaka dessa utan att avgå ur
föreningen. Beträffande uppsägning till återbetalning av överinsats överskjutande belopp och
återbetalningen av desamma gäller vad som ovan föreskrivs om uppsägning av medlemskap,
avgång och återbetalning av medlemsinsats i tillämpliga delar.

§ 10 AVGIFTER
1. Serviceavgifter
Föreningen får ta ut serviceavgifter för att täcka kostnaderna för de tjänster som föreningen
erbjuder medlemmarna. Serviceavgifter kan tas ut enligt en taxa som årligen fastställs av
styrelsen dock högst 1/2 basbelopp.
2. Särskild avgift
Om det finns särskilda skäl får stämman också besluta att ta ut en extra avgift. En sådan avgift
får bara avse ett särskilt, i varje fall noggrant angivet ändamål för medlemmarna nytta och
beräknas efter självkostnadsprincipen .

§ 11 STYRELSE
Föreningens styrelse ska bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter med högst 7 suppleanter.
Till ledamot kan utses annan än medlem eller företrädare för medlemsföretag.
Mandatperioden för ledamöter ska vara två (2) år, dvs för tiden fram till slutet av den
årsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet och bestämmas så att så nära hälften av
styrelsens ledamöter som möjligt står i tur att avgå vid varje ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för suppleanter är ett (1) år, dvs för tiden fram till slutet av den årsstämma som
hålls räkenskapsåret efter valet.
Ledamöterna utses av föreningsstämman. Föreningsstämman ska vidare utse styrelsens
ordförande och vice ordförande bland de valda ledamöterna.
Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsen får utse ett eller flera organ för att fullgöra särskilda uppgifter. Årligen ska styrelsen
anta en arbetsordning för sitt eget arbete. Vidare ska styrelsen årligen utfärda instruktioner för
de särskilda organen enligt första meningen och för verkställande direktören om en sådan
utsetts.

§ 12 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Styrelsen får utse en verkställande direktör. Direktören behöver inte vara medlem i
föreningen.

§ 13 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av den eller dem som styrelsen
utser.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 15 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen ska senast den 31 mars lämna sina redovisningshandlingar till föreningens revisor.

§ 16 REVISOR
Föreningsstämman ska varje år välja en (1) revisor och högst en (1) revisorssuppleant för ett
(1) år, dvs för tiden fram till slutet av den årsstämma som hålls räkenskapsåret efter valet.

§ 17 REVISIONSBERÄTTELSE
Revisorn ska lämna sin revisionsberättelse senast den 30 april.

§ 18 FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.
Medlem får företrädas vid föreningsstämma, förutom av legal ställföreträdare, av ett ombud
med skriftlig dagtecknad fullmakt. Ett ombud får endast företräda en medlem.
Föreningsstämma hålls inom föreningens verksamhetsområde.
En ordinarie föreningsstämma, årsstämma, ska hållas senast under juni månad varje
räkenskapsår. Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det samt när
revisor eller minst en tiondel (1/10) av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär
det.
Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen per brev eller e-post till varje medlem
tidigast sex och senast två veckor före stämman. Den senare fristen gäller oavsett vilka
ärenden som ska behandlas på föreningsstämman.
Inför årsstämman skall årsredovisningen och revisionsberättelsen hållas tillgänglig hos
föreningen senast två veckor före stämman. Efter begäran skall handlingarna skickas till
medlem per brev inom samma tid.

§ 19 MOTIONSTID Ärende som medlem önskar hänskjuta till årsstämma ska skriftligen
anmälas till styrelsen senast 15 april.

§ 20 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. val av ordförande,
2. ordförandens anmälan av protokollförare,

3. fastställande av röstlängd,
4. val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet,
5. fråga om stämman utlysts i behörig ordning,
6. styrelsens årsredovisning,
7. revisorernas berättelse,
8. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
9. beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
10. beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och eventuell verkställande direktören,
11. bestämmande av arvode till styrelse och revisorer,
12. fastställande av antal styrelseledamöter,
13. val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter,
14. val av ordförande och vice ordförande,
15. val av revisor och eventuell revisorssuppleant,
16. ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman,
17. val av valberedning
18. övriga ärenden.

§ 21 MEDDELANDEN
Andra meddelanden till medlemmarna ska lämnas skriftligt per brev eller e-post.

§ 22 ÖVERSKOTTSFÖRDELNING
Med de begränsningar som framgår av 10 kap lagen om ekonomiska föreningar ankommer
det på föreningens styrelse att fatta beslut om gottgörelse i form av efterlikvid, återbäring eller
liknande beräknade efter den omfattning medlemmarna delta i föreningens verksamhet.
Utbetalning av sådan gottgörelse får dock ske först efter att föreningstämman fastställt
resultat- och balansräkning för det år gottgörelsen avser.
Fråga om utdelning av det redovisade resultatet ska behandlas av ordinarie föreningsstämma
efter förslag från styrelsen. Sådan vinstutdelning får beräknas efter den omfattning
medlemmarna deltagit i föreningens verksamhet eller i förhållande till medlemsinsatserna
respektive förlagsinsatserna med de begränsningar som framgår av 10 kap. lagen om
ekonomiska föreningar. Hänsyn ska härvid tas till förlagsinsatsernas särskilda karaktär.
Föreningsstämman kan också besluta att föreningens fria kapital ska föras i ny räkning,
fonderas för särskilda ändamål eller överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission i
förhållande till medlemsinsatserna.
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, efter eventuell utdelning på
förlagsinsatser i enlighet med villkor i förlagsandelsbevis, enligt föreningsstämmans beslut
 föras i ny räkning och/eller
 fonderas för särskilt ändamål och/eller
 utdelas i förhållande till medlemsinsatserna, insatsränta, och/eller
 överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission i förhållande till respektive
medlems medlemsinsats och/eller
 utdelas som återbäring/efterlikvid i förhållande till deras omsättning med föreningen
under räkenskapsåret.

Föreningsstämman får inte besluta om större utdelning i form av insatsränta eller
återbäring/efterlikvid än styrelsen föreslagit.

§ 23 STADGEÄNDRING
Beträffande ändring av dessa stadgar gäller vad som föreskrivs i 7 kap. 34 och 35 §§ lagen om
ekonomiska föreningar.

§ 24 BEHÅLLNA TILLGÅNGAR VID UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning ska dess behållna tillgångar i första hand användas för att
återbetala förlagsinsatserna. Därefter ska medlemsinsatser enligt § 6 utbetalas. Vad som
därefter återstår ska fördelas bland medlemmarna i förhållande till deras sammanlagda
förlags- och medlemsinsatser vid tidpunkten för beslutet (likvidationsbeslutet) att upplösa
föreningen.

§ 25 ÖVRIGT Beträffande föreningens förhållanden i övrigt gäller vad som föreskrivs i lagen
om ekonomiska föreningar.

