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Stadgar för 

inköps- och försäljningsandelslag. 

1 §. 
AndeIsIagets namn är » __ ________________________ ________________ . ____ _ 

______________________________________________________________ inköps- och försäIj

ningsandeIsIag m. b. t. »; såsom dess hemort anses 

socken i 

_____ ______ ___ __ _____ _ Iän. 

2 §_ 

FöremåIet för andeIsIagets värksamhet är: 
a) att medeIs gemensamma inköp förskaffa dess 

medIemmar de viktigaste förnödenheter, samt 
b) aU vid därom af andeIsIaget å stämma faUadt 

särskildt besIut försäIja aIster af dess medIemmars 
ekonomiska värksamhet. 
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lem enligt bokslutet tillkommande vinstandel därtill 
årligen afsättes, hvarjämte medlem för indrifvande af 
insatsbeloppet årligen före den 15 Februari erlägger 
minst två m'ark, intill dess insatsen till fullt belopp 
i nbetaIts. 

7 §. 

Medlem är skyldig att såvidt möjligt inköpa alla 
sina förnödenheter och, om andelslaget jämväl idkar 
försäljning, föryUra sina alster genom förmedling af 
andelslaget samt att öfver allt vaksamt tillgodose an
delslagets fördel. 

Medlem ege icke rätt att åt andra försälja genom 
förmedling af andelslaget inköpta varoI'. 

8 §. 

Åtlyder icke medlem de uti föregäende § med
delade föreskrifter elleI' uraktlåter medlem pä bestämd 
tid att inbetala oguldna belopp af sina inträdes- elleI' 
insatsafgifter, ege andelslagets styrelse att skilja ho
nom från andelslaget. 

Öfver styrelsens beslut mä besvär anföras å an
delslagets näst sammanträdande extraordinarie elleI' 
ordinarie stämma. Anmäler medlem inom trettio da
gar, efter det' styrelsens beslut delgafs honom, skrift
ligen för styrelsen missnöje med beslutet, skall sty
relsen uttryckligen upptaga ärendet i kallelsen till stäm
mim och särskildt underrätta besväranden om tiden 
för stämman. 

9 §. 

För säkerställande af andelslagets värksamhet 
bildas en reservfond om ........ ............. mark, som hop-
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bringas genom inträdesafgifter och afsäUande af en 
del af andelslagets årsvinst, på sätt nedan i 12 § om
förmäles. 

10 §. 

Uppgår reservfonden till det i föregående § före
skrifna belopp, afsättas inträdesafgifterna och en del 
af andelslagets årsvinst på sätt i 12 § stadgas till en 
särskild fond, som vid behof användes för betäckande 
af tillfälliga förluster och i öfrigt jämlikt besIut af 
andelslagets ordinarie stämma för tillgodoseende af 
medlemmarnas gemensamma fördel eIler främjallde 
af öfriga allmännyttiga eIler å orten gagneliga och 
företrädesvis andelsvärksamhet rörand~ åtgärder. 

11 §. 

AndelsIagets medlemmar svara fÖI andelslagets 
gäld endast med dess egen egendom och insatserna, 
till den del de ännu icke influtit till andelslaget, äfven
som med det i 4 § omförmälda tillskottsbelopp. 

12 §. 

Den af andelslagets röreIse efter värkstälda nö
di.ga afdrag uppkomna vinst under räkenskapsåret an
vändes på följande sätt: 

a) afsättes tio procent däraf till reservfonden, 
tills denna uppgår till det i 9 § upptagna fulla belopp; 

b) utdelas till medlemmarna jämlikt ordinarie 
stämmans beslut högst fem procent å det belopp, som 
vid räkenskapsårets ingång influtit å insatserna; 
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c) uppstår vinst vid det reservfonden redan hop
bragts tili fullt belopp, afsättes däraf tio procent till 
ofvan i 10 § nämda särskilda fond; 

d) vinstöfverskottet fördelas därefter uti tvänne 
delar, efter förhållandet emellan vinsten på samtliga 
inköp och försäljningar, och fördelas dessa vinstbelopp 
i jämna procenttal på andelslagets medlemmar efter 
det helopp, för hvilket enhvar under det förgångna räken
skapsåret i fulIt marktal inköpt eIler försålt varor ge
nom andelslagets förmedling; 

e) hvad härutöfver återstår, öfverföres till föl
jande årets räkenskaper. 

13 §. 

Andelslagets styrelse utgöres af ___ _______ personer, 
hvilka jämte __________ suppleanter bland andelslagets 
medlemmar väljas för en tid af _________ kalenderår. Af 
ordinarie medlemmarna afgå det första året en och 
de följande __________ åren tvänne. Af suppleallterna af-
går under hvarje år en. För utseende af medlemmar 
i stället för de afgående förrättas ny tt vaI. Medlem
marna afgå först på grund af lottning, sedermera i den 
ordning de i styrelsen inträdt. Omval vare äfven 
tillåtet. 

Styrelsen, hvars medlemmars värksamhet är ett 
oaflönadt förtroendeuppdrag, utser inom .sig årligen 
ordförande och viceordförande samt, där kassaförvalt
ningen icke anförtrotts åt i följande § nämda funk
tionär, jämväl kassaförvaltare. 

Styrelsen företräder andelslaget emot utomstående 
tredjeman och dess enskilda medlemmar. Dess ålig
ganden är att i enlighet med lag och dessa stadgar. 
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äfvensom af andelslagets stämma meddelade anvis
ningar med a11 tlit och omsorg samt vid i a11män lag 
stadgad ansvarsplikt handhafva andelslagets angelä
genheter. 

14 §. 

Styrelsen eger till ombudsman för andelslaget 
mot aflöning antaga någon skicklig person, som icke 
är medlem i styrelsen, med uppdrag att ombesölja 
sådana andelslagets löpande ärenden, hvilkas utfö
rande icke ankommer å styrelsen. Honom kan äfven 
ombetros andelslagets kassaförvaltning, emot af ordi
narie stämma godkänd borgen för i hans vård anför
trodda rnedel. 

Ombudsmannens aflöning bestämmes å andels
lagets ordinarie stämma för ett år framåt isänder, 
första gången å den stämma, där styrelse först väijes, 
och illtill påföljande ordinarie stämma. 

15 §. 

Tili ombudsmannens gö.romål hör: 
a) att föra protoko11 å styrelsens sammanträden; 
b) att ombesörja andelslagets brefväxling och bok

föring; 
c) att värkställa af styrelsen anbefallda åtgärder 

såsom insamlande och fördelning af beställningar, 
granskning och fördelning af varor äfvensom utförande 
af öfriga vid köp och försäljning förekommande göromål; 

d) att handhafva tillsyn öfver andelslagets fasta 
och lösa egendom samt, där han tillika ombesörjer 
kassaförvaltningen, 
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e) att indrifva andelslagets fordringar och efter 
-styrelsens utanordnande värkställa utbetalningar för 
.andelslaget.1 

Ombudsmannen, som utan tillständ af styrelsen 
icke mä åtaga sig ombudskap för enskild handels
.afIär, eger icke rätt att för andelslaget ingå förbindel
'ser eller teckna andelslagets firma. 

16 §. 

Styrelsen sammanträder på kallelse af ordföran
,den vid förefallande behof, dock ej mindre än en gång 
i mänaden, och är beslutför då ordföranden, viceord
löranden och tre medlemmar närvara. 

Vid förfall för ordföranden eIler medlem i sty
relsen träder viceordföranden i stället för ordföranden 
.äfvensom för medlem suppleant, som af ordföranden 
,inkallas. 

Vid styrelsens sammanträden föres af ombuds
mannen protokoll, hvari antecknas namnen ä de när
-varande medlemmarna och ä sammanträdet fattade 
besIut. Protokollet skall af de närvarande medlem
marna genast undertecknas. 

17 §. 

Styrelsen eger tillse att ombudsmannen fullgör 
-sina åligganden; att pröfva beställares elleI' köpares 
vederhäftighet; att uppgöra beställningar och afsluta 
försäljningar; samt att i allt vaka däröfver att andels
taget genom ovarsamma affärsförsök icke mä vidkän
;nas förluster. 
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Styrelsen eger att för andelslaget ingå förbindel
ser, hvilka päkalIas af andelslagets värksamhet. Ej 
mä styrelsen utan tillstånd af andelslagets stämma 
likväl upptaga penningelån. 

Andelslagets firma tecknas af styrelsens ordfö
rande jämte en styrelsemedlem. 

18 §. 

BoksIut öfver andelslagets rörelse upprättas för 
kalenderår och bör jämte styrelsens årsberättelse äf
vensom räkenskaperna och öfriga nödiga handlingar 
före utgängen af päföljande Januari månad öfverläm
nas tiU andelslagets revisorer i det uti 19 § omför
mälda afseende. 

19 §. 

För granskningell af andelslagets förvaltning och 
räkenskaper väljas tvänne revisorer samt tvänlle supp
leanter, hvilka vid förfall för revisorerna träda i des
sas ställe. 

Revisorerna böra före den 20 Februari tilI sty
relsell aflämna skriftlig tilI ordinarie stämman stäld 
berättelse öfver granskningen. 

20 §. 

Andelslagets ordinarie stämma hålIes på af sty
relsen utsatt dag före utgången af Februari månad. 

Extra stämma hålles vid förefalIande behof. 
Extra stämma är beslutför, om minst en tionde

del af andelslagets medlemmar därvid är närvarand'e. 
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Ej mä vid ordinarie stämma, som icke öfvervaras af 
nästnämda antal medlemmar, besIut fattas i andra 
än de i följande § 1-4 mom. omförmälda ärender. 

21 §. 

Å ordinarie stämma ankommer: 
1) att fastställa boksIutet för nästföregående viirk

samhetsår; 
2) att fatta besIut rörande åtgärd, hvartill sty

relsens förvaltning under redogörelseåret och däröfver 
förda böcker föranleda; 

3) att välja en elleI' flere medlemmar i styreIsen 
i stället för den eIler dem, hvilkas uppdragstid utgår 
före nästskeende ordinarie stämma elIel' hvilka eljes 
afgått; 

4) att utse en elleI' flere personer för granskning 
af förvaltningen och räkenskaperna ullder löpande 
värksamhetsår; 

5) att handlägga öfriga andelslaget rörande frågor. 
Uti ärende, hvarom omförmäles i 1 eIler 2 mo

mentet, mä beslut likväl icke fattas, ilman till stäm
man aflämnats berättelse öfver granskningen af före
gående årets förvaltning och räkenskaper. 

22 §. 

Kallelse till stämma samt öfriga delgifvanden åt 
medlemmarna tillkännagifvas genom kungöreIse, som 
minst tio dagar förnt anslås å sockenstugas vägg. 
Kallelse till ordinarie stämma skall dessutom fjorton 
dagar före stämman kungöras i den å orten mest 
lästa tidningen. 



Om skriftlig underrättelse delgifves andelslagets 
medlemmar senast fyra dagar före utsaU dag, eller 
medlem infinner sig till stämma utan kallelse, gälle 
oek det mot honom med samma värkan. 

23 §. 

Andelslagets å stämma faUade beslut i fråga, 
som rör el1skild medlems af hans medlemskap ome
delbart betingade förhäIlal1de tilI andelslaget, är för 
bonom ovilkorligt bindande; oeh har medlem genom 
att inträda i andelslaget underkastat sig mötets rätt 
aU afgöra oeh eger ieke befogenhet aU i sådal1t ärende 
vid domstol elleI' annan myndighet föra talal1 mot 
andelslaget elleI' annorledes framställa nägra allspråk. 

24 §. 

Tvistigheter, som uppkomma em eIlan andels
laget oeh dess styrelse elleI' em eIlan styrelsen oeh 
ombudsmannen därom huruvida styrelsen eIler dess 
medlem elleI' oek ombudsmannen fullgjort sin skyl
dighet och om ersättningsplikt däraf betingas elleI' om 
ombudsmannell elIel' styrelsemedlem tillkommer lön 
eller kostnadsersättning, skola afgöras af skiljemän, 
af hvilka hvardera parten utser tvänne oeh dessa ge
mensamt en femte till ordföra~lde; oeh har medlem 
genom inträde l andelslaget samt ombudsmannen ge
nom anställning i andelslagets tjänst förpliktat sig att 
ul1derkasta sig sädan kompromissrätts utslag, som icke 
hos domstol eIler annan myndighet än~o särskådas *). 

* I Är ombudsmannen icke medlem i andelslaget, bör i 
denna § upptagua bestämning intagas i det med honom upp
rättade kontraktet. 
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ULdrag UI' lagen om andels/Järksamhet. 

12 §. Vill me dl em ur andelslaget afgå, uppsäge 
~ig skriftligen hos styrelsen till utträde. 

Har uppsägning af medlem gjorts och, där till
~kottsplikt åligger medlemmarne, jämväl blifvit anmäld 
till inskrifning såsom i 34 § sägs, vare han från an
.delslaget skild från den dag för räkenskapsafslutning, 
'som efter två månader från uppsägningen först infal
ler, och ege ett år efter sagda dag utfå sin erlagda 
insats, i den män andelslagets tillgångar enligt bokslu
tel för förenämda dag däriill förslå ulan anlitande af 
reservfond och förnärmande af öfrige medlemmars lika 
.räit. 

1 stadgarna kan föreskrifvas, att medlem ej eger 
utträda förrän efter viss tid, högst två år, från sitt 
inträde i andelslaget. 

13 §. Har andelslags egendom afträdts till kon
kurs eller utredning af dess bo för andelslagets upp
lösande vidtagit inom ett år från den dag, medlem 
på grund af uppsägning bort afgä, vare uppsägningen 
;otan värkan. 

För förbindelse, som tillkommit efter det upp
:sägningen anmälts till inskrifning, vare han dock icke 
j någon händel se vidare tillskottspliktig. 

14 §. Aflider medlem, vare hans rättsinnehaf
vare icke berättigade, såvidt ej i stadgarna är annor
lunda bestämdt, att i den aflidnes ställe inträda i 
andelslaget, utan njute endast sådan rätt, som om 
,den aflidne hade uppsagt sig och skolat afgå å först
infaIlande da~ för räkenskapsafslutning. 

15 §. Ar medlems andel i följd af utmätning 
,eIler eljes tilI annan öfverlåten, och antages denne icke 
vid anmälall såsom medlem, eIler vill han ej illträda ' 
i andelslaget, njute likväl den rätt tilI uppsägning 
<och insatsens utfående, som den förre enligt 12 § egde. 

Uppsägning eller godkänd inträdesanmälan af 
.den, tilI hvilken medlems andel öfverlåtits, gälle ock 
:såsom uppsägning för den sistnämde; dock vare denne 
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obetaget att med enahanda värkan själf skriftligen 
anmäla om öfverlåtelsen . 

] 6 §. Har medlem genom laga kraft egande 
dom förklarats förlustig medborgerligt förtroende, ege' 
andelslaget rätt att utesluta honom, ändä att sädan 
uteslutningsgrund icke är i stadgarna upptagen. 

Utesluten medlem ege endast samma rätt, som 
genom dödsfall afgängen medlems rättsinnehafvare. 

17 §. Under andelsIags beständ mä ej, utom 
i falI, som i 12-16 §§ sagts, af dess tillgängar tilI: 
medlem utdelas annat än tilI betalning förfalIen vinst
andel, ej hälJer medlems gäld tilI andelslaget kvitt"s. 
mot erlagda beloppet å hans insats. 

Har medIems erlagda insats i föIjd af förlust 
i alldelslagets rörelse minskats, må ej vinstandel ut
betalas, innan insatsen uppnått sitt förra beJopp. 

18 §. Medlemmarnes beslutanderätt i andels
lagets angelägenheter utöfvas, i enlighet med denna 
Iag och stadgarna, vid behörigen utlyst stämma af 
de därvid llärvarallde medIemmarne. 

Ej må medlem deltaga i afgörande af fråga, hvari 
hans enskilda fördel är mot alldelslagets stridande,. 
och styrelsemedlem förty ej häller i vaI af revisor. 

19 §. Vid stämma tillkommer hvalje medIem 
en röst, och utöfvar mälsman för medlem dennes. 
rösträtt. 

1 öfrigt gälle om utöfvande af rösträtt och fat
tande af beslut vid stämma, där ej i stadgarna är all
norIullda bestämdt: 

att rösträtt ej mä genom ombud utöfvas ; 
att, vid lika röstetaI, vaI afgöres gellom Iottning,. 

men i andra frägor den mening gäller, hviIken bi
trädts af stämmans ordförande; 

att ändring i stadgarna, som omedelbart afsel" 
medlems andeI iandeIsIagets egendom elleI' rätt tilI 
vinst, ej fär vidtagas; samt 

att för beslut om annan ändring eller om an
deIsIagets uppIösning utan lagbestämd orsak erfordras,. 
att de därför afgifna rösterna motsvara minst tre fjär-
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~ledelar af de i stämman deltagande medlemmarnes 
hela rösttal, och att en andra stämma med enahanda 
röstöfvervikt godkänner beslutet. 

Där andeIslagets medlemmar äligger tillskotts
plikt, må ej andeIslaget med annat sammanslås, dess 
:ändamål väsentligen förändras elleI' värksamheten ut· 
-öfver stämmotiden fortsättas, med mindl~e samtlige 
medlemmar därtill skriftligen samtyckt. Ej häller mä 
utan sådant samtycke medlemmarne förpliktas att 
inbetala högre insats eIler deras ansvarighet eljes 
skärpas. 

Är i stadgarna för giltigheten af något beslut 
föreskrifvet det vilkor, att det af en andra stämma 
,godkännes, Iände det till efterrätteIse. 

20 §. Beslut om ändring af stadgarna ege ej 
'giltighet, innan stadfästelse å ändringen utvärkats och 
densamma inskrifvits i handelsregistret. 

InnefaUar ändringen nedsättning af medlemmar
nes insats, utdelning af reservfonden elleI' samman
slagning med annat andelslag, varde ock, innan det 
sker, årsstämning ä fordringsegarene sökt och aJl 
gäld guIden. 

21 §. Hvad i fråga om aktiebolag är stadgadt 
i 18 § andra mom., 25 och 26 §§, 28 § första och 
andra mom. och 30 § af lagen om dylika bolag, af 
den 2 Maj 1895, ege jämväl tillämpning å andelslag; 
och tillkommer medlemmar i andelslag, hvilka till
sammans utgöra en tiondedel af dess hela medlems
antal, jämväl sådan rätt, som i 31 § af nämda lag sägs. 

Har utdelning af andelslags tillgångar skett i 
strid mot hvad här ofvan i 17 § föreskrifvits, lände 
likadeles stadgandet i 33 § af åberopade lag till ef-
ten-ättelse. . 

26 §. SkaIl andelslag enligt lag elleI' bestäm
ning i stadgarna upplösas, eIler är andelslagets upp
lösning eljes af medlemmarne besluten, varde års
stämning ä borgenärerne sökt och all gäld guIden; 
och ege medlemmarne sedan af återstående behållnin
gen, så långt den förslår, enhvar utfå hvad å insatsen 
erlagts. 
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Finnes därutöfver öfverskott, varde deita förde
ladt efter hufvudtalet eIler i stadgarna föreskrifven: 
annan grund, såvidt ej dess anväudande tili annat 
ändamål enligt förbehåll i stadgarna af andelslaget 
beslutits. 

27 §. Afträdes andelslags egendom till konkurs, 
anses andelslaget upplöst. 

1 sådant fall vare medlemmarne, där tillskotts
plikt dem åligger, oek skyldige att så långt deras 
ansvarighet räeker, efter fördelning af konkursför
valtningen till konkursboet gälda, hvad tiU borgenä
rernes förnöjande erfordras. 

30 §. Kan enligt anstäldt utmätningsförsök eiler 
utmätningsmans eljes gifna intygan hos en eIler flere 
medlemmar ieke genast utfås, hvad af dem enligt 
fördelningsplanen bort gäldas, varde jämväl sådant 
belopp fördeladt å öfrige medlemmar, så långt deras 
ansvarighet räeker, oeh i den i 29 § stadgade ord
ning till konkursboet indraget. 

33 §. Afhandling, anmälan, uppsägning oeh sam
tyeke, hvarom i 2, 9, 11, 12, 15 oeh 19 §§ sagts, skall 
vara besannad af kända oeh trovärdiga vittnen, samt 
anmälan oeh uppsägning, där andelslagets medleDl
mar åligger tillskottsplikt, ingifvas tvefaldt. 

Utdrag LZr lllgen om aktiebolag. 

25 §. Å bolagsstämma må ej beslut, utom om: 
sammankallande af ny stämma, fattas i andra ärenden 
än dem, som enligt lag eiler bolagsordningen böra å 
stämman förekomma eller i kallelsen äro särskildt 
nämda. 

26 §. På ordinarie bolagsstämma ankommer: 
1) att fastställa bokslutet för föregående värk

samhetsår; 
2) att besluta till den åtgärd, som föranledes af 

styrelsens förvaltning under året oeh redovisning därför; 
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3) att utse en eIler flere medlemmar i styrel
sen i stället för den eIler dem, hvilkas uppdrag före 
nästa ordinarie bolagsstämma går till ända eIler som 
eljes afgått; samt 

4) att tillsätta en eIler flere personer att granska 
förvaltningen oeh räkenskaperna för löpande värksam
hetsår eIler för den tid, boIagsordningen bestämmer. 

Styrelsen må doek tillsättas af särskildt förvalt
ningsråd, där sådant i boIagsordningen är bestämdt. 

Ej må i fråga, som i 1 elleI' 2 punkten nämts; 
slutligen besIutas, innan berätteIse öfver gransknin
gen af förvaltningen oeh räkenskaperna för det före
gående året till stämman afgifvits. 

28 §. Öfver boIagsstämmas besIut bör föras 
protokoll, hvari äfven angifvas de vid stämrnan närva
rande aktieegarene samt antaIet af enhvars aktier oeh 
hans rösttal. 

Protokollet bör justeras oeh tilI riktigheten be
styrkas af minst tvänne vid stämman närvarande 
boIagsmän. 

Afser beslutet ändril1g af boIagsordningen, skall 
Senatens lStadfästeIse af ändringen utvärkas äfvensom 
ändringen, för att gälla, i handeIsregistret inskrifvas. 

30 §. BesIut, som vid boIagsstämma i strid 
med Iag eller boIagsordning tillkommit, vare utan 
värkan mot boIagsman, som motsagt hesIutet eller 
eIjes kan visa att han därtill ieke bidragit; oeh ege 
han rätt att begära förbud mot ntförande af dylikt 
besIut. 

Rar besIntet, oaktadt det Iigger inom boIagsstäm
mas befogenhet, ieke tillkommit i den ordning ske 
bort, vare boIagsman berättigad att fordra ny boIags
stämma för ärendets pröfning, på sätt i 31 § sägs. 

Är åter besIutet sådant, att boIagsstämma ieke 
egt detsamma fatta, hafve bolagsman rätt att föra ta
lan om upphäfvande af dylikt besInt oeh därpå grun
dad åtgärd eHer, såvidt så ej kan ske, om den ersätt
ning, som boIaget tillkommer för den genom åtgär
den orsakade skadan. 
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Lag samma vare, där olaga utdelning utan be
-slut af bolagsstämma skett och yrkande på rättelsc 
af bolagsstämma afvisats. 

Ej må dock talan, som här är nämd, utom på 
grund af olaga utdelning, väckas senare än ett år ef
ter det öfverklagade beslutets bringande till värkstäl
lighet; och ege domstolen makt att, där så pröfvas 
-skäligt, förklara sökanden böra åtnöjas med att taga 
Jösen för sin lott i bolaget. 

31 §. Aktieegare, hvilka tillsammans företräda 
en tiondedeJ af aktiekapitalet elleI' det i bolagsordnin
gen tilläfventyrs i sådant afseende bestämda Jägre 
belopp, vare berättigade att begära sammankallande 
af bolagsstämma för visst uppgifvet ärende. 

Enahanda rätt hafve ock enskild bolagsman i 
fall, som i 3 mom. 16 § elleI' 2 mom. 30 § nämnes. 

Vägrar bolagsstyrelsen utan laga anledning att 
efterkomma begäran, som nu är nämd, ege Guvernö
ren i länet bemyndiga sökanden att stämman själf 
sammankalla. 

33 §. Rar utdelning af aktiebolags tillgångar 
skett i strid mot 21 §, och visas ej bristen redan vara 
ersatt, vare samtlige bolagsmän, som till beslutet om 
sådan utdelning medvärkat, en för alla och alla för 
en, skyldige att återgälda det utdelade beloppet med 
ränta efter sex för hundra om året samt i öfrigt er
-sätta bolaget all genom utdelningen uppkommen skada. 
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