
Stadgar för Stockholms-Flyg ekonomisk förening 
Antagna 1991 och godkända 1992. Uppdaterade 2018. 

§ 1. Föreningens firma är Stockholms-Flyg ekonomisk förening. 

§ 2. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i första hand till 

medlemmarna uthyra flygplan och bedriva annan därmed förenlig verksamhet. 

§ 3. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 

§ 4. Till medlem i föreningen kan efter till föreningen ställd skriftlig ansökan väljas dels fysisk, dels juridiska 

personer med intresse för föreningens ändamål, och som har för avsikt att taga föreningens tjänster i anspråk. 

Medlemsansökan prövas och beviljas av styrelsen. 

§ 5. Medlem skall deltaga i föreningen med en eller flera insatser, dock högst femtio insatser. 

§ 6. Insats skall lyda på ettusen kronor. Insatsen erlägges kontant i samband med medlems inträde i 

föreningen. 

§ 7. Föreningen skall utfärda andelsbevis visande medlems andelsinnehav. 

§ 8. Medlemmar skall förbinda sig att i första hand använda sig av föreningens tjänster för att därigenom 

medverka till föreningens bästa. 

§ 9. Medlem erlägger då ordinarie föreningsstämma så beslutar årligen medlemsavgift. En årsavgift betalas för 

varje insats. Årsavgiften får högst uppgå till tvåhundra kronor per insats. Den som inte i behörig tid erlagt 

fastställd årsavgift eller andra avgifter för nyttjade tjänster hos föreningen äger inte rätt till de förmåner som 

tillkommer medlem i föreningen, intill dess betalning skett. 

§ 10. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter med lägst en och högst två 

styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till 

slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 

§ 11. För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en 

till två revisorer med högst en revisorssuppleant av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa 

ordinarie föreningsstämma. 

§ 12. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. 

§ 13. Kallelse till föreningsstämma skall vara utsänd senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och 

senast en vecka före extra stämma. Kallelse skall ske skriftligen med brev till varje medlem. Andra 

meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom på sätt som styrelsen finner lämpligt. 

§ 14. Ordinarie föreningsstämma hålles inom fyra månader efter utgången av varje räkenskapsår. 

§ 15. Extra föreningsstämma skall av styrelsen utlysas då styrelsen finner så lämpligt eller då så enligt lag skall 

ske. 

§ 16. Vid föreningsstämma äger medlem en röst för varje insats varmed han deltager i föreningen. 

  



§ 17. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: 

a) Val av ordförande för stämman. 

b) Val av sekreterare för stämman. 

c) Val av två justeringsmän för stämman. 

d) Fråga om stämman utlysts i behörig ordning. 

e) Föredragning av styrelseberättelse och styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna 

räkenskapsåret. 

f) Revisorernas berättelse. 

g) Fastställande av balansräkning samt vinst- och förlusträkning. 

h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

i) Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkning. 

j) Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer. 

k) Beslut om eventuell årsavgift för det kommande verksamhetsåret. 

l) Val av styrelseledamöter jämte suppleanter. 

m) Val av revisorer. 

n) Behandling av motioner. 

o) Övriga ärenden. 

§ 18. Uppkommer vinst skall sedan fonderingar enligt lag och stämmobeslut skett användas så att utdelning på 

gjorda insatser utgår med högst 5 % varefter återstoden fördelas mellan medlemmarna i form av återbäring i 

förhållande till den betalning, som medlemmarna erlagt till föreningen för utnyttjande av föreningens tjänster. 

§ 19. Till styrelseledamot eller styrelsesuppleant må utses även person, som ej är medlem i föreningen, om 

denna person är styrelseledamot för eller delägare i juridisk person som är medlem eller anställd i ledande 

ställning hos juridisk person som är medlem. 

§ 20. Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av två av styrelsen utsedda styrelseledamöter i förening. 

§ 21. Styrelsen är beslutsför då tre ordinarie medlemmar eller suppleanter för dessa är närvarande. 

§ 22. Styrelsen äger avyttra eller med inteckning för gäld belasta föreningen tillhörig egendom eller tomträtt. 

§ 23. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta skriftligen. Återbetalning av insatsmedel 

må, under förutsättning att medlemskap varat i minst två år, efter styrelsens prövning göras i den omfattning 

föreningens likvida medel medgiver utan att rörelsens fortsatta bedrivande försvåras, dock med iakttagande av 

bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar. 

Det står dock medlem fritt att när som helst genom försäljning eller på annat sätt överlåta sina andelar och 

medlemskap på annan person, om denne efter skriftlig ansökan till föreningen av styrelsen godkänts som 

medlem. 

§ 24. Medlem, som icke iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller skadat föreningen eller motarbetat dess 

ändamål eller dess intressen, må av styrelsen uteslutas ur föreningen. Återbetalning av insats göres ej till 

medlem som uteslutits. 

§ 25. För beslut om ändring av dessa stadgar gäller vad som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar. 

§ 26. Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas på medlemmarna i proportion 

till insatserna. 


