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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Social Ekonomi Uppsala: Ansökan om verksamhetsbidrag 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att  bevilja Uppsala Social Ekonomi ett verksamhetsbidrag med 579 600 kr 
 
att  bidraget finansieras med nämndens medel för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser 
 
 
Sammanfattning 
Social Ekonomi Uppsala ansökte i september 2013 om projektbidrag från Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden till utveckling av en modell för förberedelse, start och drift av 
sociala företag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avslog då ansökan och 
överlämnade den till kommunstyrelsen för vidare beredning och kontoret gavs i uppdrag att 
undersöka möjligheterna att ge ett verksamhetsbidrag till Social Ekonomi Uppsala för den 
arbetsträning och de sysselsättningsplatser som bedrivs.  
 
Social Ekonomi Uppsala har nu inkommit med en ansökan om verksamhetsbidrag om 
579 000 kr för att ge sysselsättningsplatser, arbetsträning och placering för 
välfärdsanställningar i företagets secondhandbutik. Målgruppen är personer som står utanför 
den ordinarie arbetsmarknaden och den övergripande målsättningen är att leda människor från 
arbetslöshet till lönearbete. Social Ekonomi Uppsala är en ekonomisk förening och drivs som 
ett arbetsintegrerande företag. Företaget samarbetar med Coompanion för utbildningsinsatser, 
Arbetsförmedlingen för arbetsträning och Läkarmissionen för start av en renodlad 
Läkarmissionsbutik. 
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Ärendet 
Social Ekonomi Uppsala ansökte i september 2013 om projektbidrag från Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden om 961 250 kr till utveckling av en modell gällande förberedelse, 
start och drift av sociala företag i Uppsala (diarienummer UAN-2013-0368.5). Utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden beslutade då att avslå ansökan och överlämna den till kommun-
styrelsen för vidare beredning, rörande delen om att utveckla en modell för socialt före-
tagande. Vidare gavs kontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att ge verksamhetsbidrag 
till de sysselsättningsinsatser och den arbetsträning som Social Ekonomi Uppsala bedriver.  
 
Social Ekonomi Uppsala har nu inkommit med en ansökan om verksamhetsbidrag om 
579 600 kr för att under ett års tid bereda 10 årsplatser för arbetsträning och sysselsättning för 
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ansökt verksamhetsbidrag avser kostnader för 
främst personal och lokal. 
 
Social Ekonomi Uppsala är en ekonomisk förening och drivs som ett arbetsintegrerande 
socialt företag. Social Ekonomi Uppsala utgår i sitt arbete från regeringens definition av 
arbetsintegrerande sociala företag (2010) vilken också Tillväxtverket företräder, bilaga 1 sid 
1. Syftet med Social Ekonomi Uppsala är att leda människor från arbetslöshet till lönearbete, 
antingen internt inom den egna verksamheten eller externt hos annan arbetsgivare. Företaget 
tillämpar ett salutogent förhållningsätt, det vill säga att man ser till de värden och resurser 
individen har och lyfter fram det friska och fungerande. 
 
Målgruppen är personer i alla åldrar som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden till följd 
av lång tid av arbetslöshet, som uppbär försörjningsstöd, har en funktionsnedsättning eller är 
utförsäkrade från Försäkringskassan och har ett behov att prövas mot arbetsmarknaden. Social 
Ekonomi Uppsala kan också ta emot personer som har en välfärdsanställning inom 
kommunen. 
 
Arbetsträning/arbetsprövning/välfärdsanställning bedrivs i Social Ekonomi Uppsalas 
nyöppnade secondhandbutik och arbetsuppgifterna utgörs av vanligt förekommande 
arbetsuppgifterna inom en sådan verksamhet med en anpassning efter personliga 
förutsättningar. 
 
Social Ekonomi Uppsala samarbetar med Coompanion Uppsala län som ger deltagarna 
utbildningsinsatser, vilka syftar till vägledning och information om socialt företagande. 
Företaget har tecknat två avtal med Arbetsförmedlingen, i januari respektive mars 2013, 
gällande platser för förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin och syssel-
sättning inom jobb- och utvecklingsgarantin, fas tre. Sedan avtalen tecknades har Social 
Ekonomi Uppsala haft 16 deltagare från Arbetsförmedlingen enligt avtalen. Vidare har 
företaget ett samarbete med Läkarmissionen där planeringen är att under 2014 öppna en 
renodlad Läkarmissionsbutik där Social Ekonomi Uppsala ansvarar för drift, innehåll och 
placering av deltagare. Öppnandet av butiken innebär att fler platser kommer att kunna 
erbjudas kommunen för arbetsträning och välfärdsanställningar.  
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Målsättningen i arbetet med deltagarna är att de ska utveckla sin sociala förmåga i samverkan 
med andra, öka motivationen, framtidstron och livskvaliteten. Genom utbildningsinslag ska 
kompetensen om socialt företagande och affärsutveckling öka och deltagarna ska öka sin 
anställningsbarhet. Målsättningen för Social Ekonomi Uppsala är att vid det första årets slut 
ska det finnas 4-6 anställda deltagare från Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen utöver 
de personer som arbetstränar eller har en välfärdsanställning. 
 
Kontoret bedömer att Social Ekonomi Uppsala har en väl utarbetat verksamhetsidé som utgår 
från regeringens och Tillväxtverkets definition av arbetsintegrerande sociala företag och ett 
salutogent arbetssätt som en framgångsfaktor i arbetet med målgruppen. Inom företaget finns 
kompetens och erfarenhet av arbete inom socialt arbetsintegrerande företagande och 
erfarenhet av arbete med personer i behov av arbetsträning och stöd i inträdet på arbets-
marknaden. Vidare bedömer kontoret att det finns ett behov av dessa 10 arbetsträningsplatser 
för personer som står långt från arbetsmarknaden och som kan komma i fråga för arbets-
träning och välfärdsanställning.  
 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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Björkgatan 4 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppsala kommun 
Ansökan om verksamhetsbidrag 

Social Ekonomi Uppsala förkortas nedan med SEU 

Bakgrund 
1.1. Sammanfattande arbetssätt för SEU 
Vår existens och värdegrund bottnar i alla människors lika värde och behov av arbete, social 
gemenskap och ti l lhörighet, delaktighet i samhället och möjligheten att påverka sin egen 
livssituation i positiv riktning. Vi är ett arbetsintegrerande socialt företag där demokrati, 
delaktighet, empowerment och salutogent synsätt utgör en betydelsefull grund för allt vårt 
arbete. 

1.2. SEU:s definition av arbetsintegrerande socialt företag 
SEU använder den definition som regeringens handlingsplan från april 2010 om 
arbetsintegrerande sociala företag uttrycker och som också Tillväxtverket företräder: 

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och 
säljer varor och/eller tjänster): 

med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller 
behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle 

• som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl 
dokumenterat sätt 

• som i huvudsak återinvesterar sina vinster i egna eller liknade verksamheter 
• som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. 

1.3. Värdegrund och ändamål enligt stadgar se bilaga 1 

Syfte 

SEU fokuserar på att leda människor från arbetslöshet till lönearbete antingen internt inom 
verksamheten eller hos en extern arbetsgivare. Det finns även platser för personer som söker 
ett socialt sammanhang som dels ti l låter att pröva arbetsförmågan och dels kan ge en förhöjd 
livskvalitet. 
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3. Målgrupp 
• Långtidsarbetslösa 
• Personer med försörjningsstöd/socialbidrag 
• Personer med funktionsnedsättning 
• Utförsäkrade från Försäkringskassan som prövas mot arbetsmarknaden 

4. Nuvarande samarbetspartners 
Vi har pågående samarbete med Läkarmissionen, Samordningsförbundet Uppsala län, 
Coompanion Uppsala län och Arbetsförmedlingen. Vi hoppas även på Uppsala kommun. 

5. Antal platser och deltagare 
5.1. Arbetsförmedlingen 
I nuläget har SEU 10 personer från Jobb- och utvecklingsgarantin, Arbetsförmedlingen. 
Genomströmningen har varit 16 deltagare sedan maj 2013 enligt våra avtal med 
Arbetsförmedlingen. 

5.2. Uppsala kommun 
Vårt verksamhetsmål är att bereda 10 platser även för kommunen år 1. När samarbetet med 
Läkarmissionen utökas kan vi få möjlighet att bereda ytterligare platser för kommunen (se 
även under punkt 7.2. Resultat och mål). 

6. Arbetsuppgifter 
6.1. Faktiska uppgifter 
Vi kan anpassa arbetsuppgifterna och arbetsträningen efter personliga förutsättningar. 
Deltagarnas arbetsuppgifter i secondhand-butiken samt inom övrig relaterad verksamhet kan 
fördelas inom nedanstående områden. 

• Försäljning och kundhjälp 
• Café och servering 
• Barn- och leksaksavdelning 
• Kassahantering 
• Mottagning och sortering av varor 
• Tvätt och strykning av kläder och övriga textilier 
• Prismärkning 
• Transport, hämtning och leverans av varor 
• Rekonditionering av möbler, hushållsartiklar och övriga varor 
• Kreativ avdelning med bl.a. syateljé och handarbete 
• Lokalvård, underhåll och vaktmästeri 
• Utbildningsinslag i samverkan med Samordningsförbundet och Coompanion 
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6.2. Arbetsintegrerande uppgifter för deltagarna 
• Arbetsuppgifterna inbjuder till delaktighet och möjlighet att bryta det utanförskap som 

långtidsarbetslöshet kan utgöra. Med delaktigheten följer även insikten av att upptäcka sin 
potential att påverka sin livssituation till det bättre. 

• I samarbete med andra utvecklas den sociala förmågan vilket kan innebära nya 
infallsvinklar och därmed nya vägar til l arbetsmarknaden. 

• Secondhand-butiken besöks av kunder som i sin tur kan innebära nya kontakter vilket kan 
öppna dörrar till arbete utanför SEU. 

• Möjl ighet till kontaktnät bland företag och butiker i vårt närområde som skapar 
möjligheter som tidigare inte fanns hos deltagaren. 

7. Lokaler 
7.1. Hyresvärd och lokalens utformning 
Hyresvärd är AB Uppsala kommuns Industrihus och lokalens adress är Björkgatan 4 i Uppsala. 
Lokalytan är mycket funktionell för den verksamhet vi i dag bedriver. Lokalen har förutom 
utrymme för själva butiken även mottagning av varor och sortering samt tvättmöjl igheter. På 
entrésol-planet har vi utrymme för syateljé och den kreativa avdelningen plus kontor. 
Dessutom har vi goda och funktionella personalutrymmen med såväl köksdel som dusch och 
omklädning, vi lrum samt lunchrum. 

7.2. Storlek och hyra 
Lokalytan är totalt 694 kvm och hyran är 900 kr. per kvm. exkl. el. 

8. Målsättning och resultat 
8.1. Deltagare 
Målet för deltagarna under sin t id hos SEU är att: 

• Utveckla sin sociala förmåga i samverkan med andra 
• Ökad motivation, hopp och livskvalitet 
• Via utbildningsinslag förstärka sin kunskapskompetens inom sociala företag och 

affärsutveckling 
• Öka anställningsbarheten 

8.2. Social Ekonomi Uppsala 
• Vid det första årets slut ska det finnas 9 anställda varav 5-7 utgör deltagare från Kommunen 

och Arbetsförmedlingen. 
• Samarbetet med Läkarmissionen kommer att utökas vilket kan leda till att ytterligare 25-30 

platser kan beredas för kommunen. Det sker genom öppnandet av en renodlad 
Läkarmissionsbutik där SEU ansvarar för drift, innehåll och placering av deltagare. 
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9. Budget - kostnads och intäktskalkyl år 1 
Kostnader 

^•Lokalkostnader hyra 624 600 kr. 

lönekostnader (2 heltidsanställda) 1 080 000 kr. 
3Lönebidragsanställda (5-7 personer) 330 000 kr. 
4Secondhand-butik, drift 38 500 kr. 
5 Adm. telefoni, it, dator etc. 45 000 kr. 

Summa kostnader: 2 118 100 kr. 

Intäkter 

Arbetsförmedlingen 600 000 kr. 
7Secondhand-butik 550 000 kr 
8Uppsala kommun 968 100 kr. 

Summa intäkter: 2 118 100 kr. 

Ansökan avser verksamhetsbidrag år 1 till ett belopp av 968 100 kr. 

Uppsala den 24 oktober 2013 

T" 
Bengt Andersson- - " - " 

Social Ekonomi Uppsala, Verksamhetschef 
Björkgatan 4 
753 28 UPPSALA 
Org.nr.: 769625-6291 
Tfn.: 0768-819160 
Tfn. butik: 076-1339300 
bengt.andersson@socialekonomiuppsala.se 
www.socialekonomiuoosala.se 

1 Lokalytan 694 kvm å 900 kr. 
2 Lönen omfattar en genomsnittlig nettolön på 30 000 kr./mån plus försäkringar och lagstadgade avgifter för 
verksamhetschef och butiksledare/handledare 
3 Kalkylen utgår från en nettolön på 17 000 kr./mån med en bruttokostnad på 5 000 kr./mån. De första anställningarna 
kan ske under hösten och de övriga så snart ekonomin tillåter. 
4 I driftkostnaden för secondhand-butiken inräknas bränsle, skatt, försäkring och underhåll för skåpbil för hämtning och 
leverans av varor samt anpassande arbetskläder och skyddsutrustning för deltagarna. 
5 Bland annat inköp av jobbsökar- och arbetsdator inkl. programvara som är tillgänglig för deltagarna i det dagliga arbetet. 
6 Beräknat på i genomsnitt 10 deltagare å 5 000 kr./mån. 
7 Första året är en uppstart av secondhand-butiken och intäkterna är ställda i relation till det. 
8 Utgör ansökt belopp för verksamhetsbidraget år 1. 
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Ändamålet enligt stadgar antagna 2012-11-26 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att arbeta inom social 
ekonomi med arbetsintegrering, arbetsrehabilitering och arbetsträning för att stärka möjligheterna till 
arbete för personer som har svårighet att få jobb på arbetsmarknaden. Tillvarata sociala innovationer och 
förbereda, starta, driva och utveckla sociala företag. Erbjuda utbildning, föreläsningar, kompetenshöjande 
aktiviteter, rådgivning och handledning. Deltagare erbjuds meningsfull aktivitet med möjlighet till 
anställning i secondhand, kafé, lunchservering och catering, bemanningstjänster, hushållsnära tjänster samt 
därmed förenlig verksamhet Utföra produkt och tjänsteutveckling med inriktning mot vård, hälsa och 
omsorg. Möta behovet av sociala insatser för att bryta människors utanförskap Opinionsbildning och 
information. 

Vi är ett arbetsintegrerande socialt företag 
Social ekonomi Uppsala ekonomisk förening är ett arbetsintegrerande socialt företag som återinvesterar 
vinsten i den egna eller liknande verksamheter. Vi följer de kriterier som Tillväxtverket tagit fram: 

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor 
och/eller tjänster): 

• med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller 
behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle 

• som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat 
sätt 

• som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter 
• som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet 

Värdegrund Social Ekonomi Uppsala ekonomisk förening vinnlägger sig om: 
Respekt 
alla människors lika och okränkbara värde 

Demokrati 
kunna påverka samarbetet i vårt gemensamma engagemang 
Delaktighet 
i arbetsliv och samhällsliv 

Möjlighet 
var och en har potential att förändra sin egen livssituation i positiv riktning 
Ansvar 
för sina handlingar gentemot sig själv och andra 

Kreativitet 
skapande av hållbara arbetsplatser utifrån var och ens personliga förutsättningar 

Hållbarhet 
främja innovationer och nytänkande som tar tillvara främst mänskliga men också materiella och 
ekonomiska resurser på lång sikt 
Vision 
en pågående utveckling i vilken vi möter framtiden med tillförsikt och hopp 

Ovanstående har beslutats på styrelsemötet 2013-08-16 och undertecknas härmed av styrelsen: 



Social Ekonomi Uppsala 
Björkgatan 4 
753 28 UPPSALA 
Org.nr: 769625-6291 

9. Budget - kostnads och intäktskalkyl år 1 
Kostnader 
l o ka l kos tnade r hyra 
l ö n e k o s t n a d e r (2 heltidsanställda) 
3Lönebidragsanstäl lda (4-6 personer) 
4 Secondhand-but ik, dr i f t 
5 A d m . te le foni , it, dator etc. 
Summa kostnader:  

624 600 kr. 
720 000 kr. 
250 000 kr. 
25 000 kr. 
10 000 kr. 
1 629 600 kr 

Intäkter 
Arbetsförmedlingen 
7Secondhand-butik 
8 Uppsala kommun 
Summa intäkter: 

600 000 kr. 
450 000 kr. 
579 600 kr. 
1 629 600 kr 

Ansökan avser verksamhetsbidrag år 1 till ett belopp av 579 600 kr. 

Uppsala den 28 oktober 2013 

Bengt Andersson 
Social Ekonomi Uppsala, Verksamhetschef 

Björkgatan 4 
753 28 UPPSALA 
Org.nr.: 769625-6291 
Tfn.: 0768-819160 
Tfn. butik: 076-1339300 
bengt.andersson@socialekonomiuppsala.se 
www.socialekonomiuppsala.se 

1 Lokalytan 694 kvm å 900 kr. 
2 Lönekostnaden omfattar en genomsnittlig bruttolön på 30 000 kr./mån inklusive lagstadgade avgifter för 
verksamhetschef och butiksledare/handledare 
3 Kalkylen utgår från anställningar med någon form av lönebidrag och/eller utvecklingsanställning. De första 
anställningarna kan ske under hösten och de övriga så snart ekonomin tillåter. 
4 1 driftkostnaden för secondhand-butiken ingår anpassande arbetskläder och skyddsutrustning för deltagarna samt del av 
underhåll och skötsel av transportfordon för hämtning och leverans av varor. 
5 Inköp av en arbetsdator inkl. programvara som är tillgänglig för deltagarna i det dagliga arbetet. 
6 Beräknat på i genomsnitt 10 deltagare å 5 000 kr./mån. 
7 Första året tas hänsyn till att det är en uppstart av secondhand-butiken samt semesterstängt. 
8 Utgör ansökt belopp för verksamhetsbidraget år 1. 
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iStatigarför 

Antagna den 2012-11-26 ' 1 1 

§ 1 Mrenittgens nämn 
Föreningens iiamji är:; Social ekonomi Uppsala ekonomisk förening 
§ 2 Ändamål och verksamhet 
Föreningen härtill ändamål att frSmj.a'medlemmarn^.eko.riom.iska/intressen:genom alt arbeta inom social -
ekonomi ined arbetstntegrsrmg, arbersrehalntitering och arbetsfrärimg för att stärka iriojifghfeteraa ti l l arbete tor 
personer som har svårighet att fä jobb på arbetsmarknaden: Tillvarata sociala innovationer och förbereda, 
starta, driva:och .utveckla sociala företag. Erbjuda utbildning, föreläsningår»- koMrietenshöjande :äkdv :iteter, 
rådgivning .och handledning. Deltagare erbjuds meningsfull •aktiviiefmed möjlighet t i l l ansiä Ilning i 
secondhand, kale, lunebservering och catermg, bematuiiwgstjinster^lmsbållsnö.ra tjänster samt därmed förenlig 
verksamhet. Utföra produkt- och tjänsteutveckling med inriktning mot vård, hälsa och omsorg. Möta behovet 
avsoeiaJa ingateer för att br)1a mätmtskors timnförskap. öpinionsbiidning och information, Medlem deltar i 
verksamheten genom egen arbetsinsats och med sm koftrpeténs.i Övrigt i verksamhet och styrelse, 

§ 3 Föreningens säte 
Föreningens ^>t>reisehar sitt sate i Uppsala kommun, Uppsala lån. 

§ 4 Medlemsl^ : • ::.J::t:x:l:i::^ 
f i l ) medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut sann bidra t i l l 
:förv:erkJigandet.av föreningens ändamål. Ansökan om intrade prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. . / 

§ 5 Medlems skyldigheter 
tyarjemedlem är skyldig att betala stadgeen liga raedlemsmsatser och av föreningsstämman fastställda 
medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut, '.-i.Lkf: -;A::. :{--kJj:.L, 

§ 6 Insats 
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 300 kronor. Insatsen betalas kontant när 
medJernskap:har beviljats. En insats återbetalas endast t: de fall som säga i lagen om ekonomiska föreningar, 

§ 7 Medlemsavgift 
Varje medlem ska årligen t i l ! föreningen betala medlemsavgift som ska beslutas av föreningsstämman, • 
Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer. 

§ S Uteslutning 
En medlem som bryter mot stadgarna eller som .uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess: 
intressen eller ändamål kan av styrel sen. uteslutas ur föreningen.. Hn utesluten medlem kan hänskjuta frågan om 
uteslutning ti 11 föreningsstämman, genom aM anmäla detta t i l l styreisen mom en månad från det att 
meddelandet om uteslutning skickades t i l l medlemmenL-:;: 

§ 9 Avgång 
Utom i de falt som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur 
föreningen vid utgången av det räkenskapsår mm infaller näst efter en månad efter det att en medlem: har;sagt 
upp sig t i l l utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som : 

föranlett avgången. 

§ 10 Styrelse 
Styrelsen ska beslå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter. Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman : 
för tiden fram t i l l slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 

§ i l Firmateeknare 
Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen utser. 

Registrerades av Bolagsverket 2012-12-11 



För granskning w-:iorcnwgensvårgi\;dövisnii;igj&iite räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en t i l l två 
revisorer med högst två revisorssuppieimier av ordinarie föreningssiämnia för tiden fram t i l l slutet av nästa . 

: ordinari eforeniugsstämma, 

§ 13 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 3 1 december. 

§ 14 Årsredovisning 
Styrelsen .ska lämna årsredovisningen til l revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma, Denna 
ska bestå av resultaträkning, balansräkning oeh förvaltningsberättelse. 

§ 15 Ärenden på ordinarie föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månade 
föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 
1 .• • va! av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val . 

av protokollförare 
% godkännande av röstlängden 
3. val av en eller två justeringsmän 
4. frågan oni föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 
5. fastslå ilande av dagordningen - :. 
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 
f ; beslut ora fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten 

enligt den Fastställda balansräkningen ska disponeras 
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
9. frågan om arvoden til l styrelseledamöterna och revisorerna 
10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
1 L beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas 
12. val av styrelseledamöter ' 
13/ val av revisorer i>ch eventuella revisorssuppleanter 
14. val av valberedning 

15. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller loreningens stadgar. 

§ 16 Kallelse till föreningsstämma öeh ändra meddelanden 
•Styrelsen kallar t i l l föreningsstämma. Kallelse till-.föreningsstämma ska mnehålla en uppgift om de ärenden : 
sömska förekomma. Medlemmars motioner ska vara skriftliga och inlämnade t i l l styreisen minst fyra veckor 
innan ordinarie föreningsstämma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor-.-före och senast två veckor före 
ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. 
Kallelse t i l l : föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post t i l l samtliga 
medlemmar. Då kallelse gått ut t i l l föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta 
genom brev. 

§ 1? Vinstfördelning 
Fritfreget kapital enligt fastställd balansräkning $ka r sedan i lag föreskriven avsättning t i l l reservfonden har 
skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas. 

§ 18 Upplösning av föreningen 
Öm föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande t i l l inbetalda 
insatser, 

Övrigt 
För frågor som inte regleras i: dessa stadgar gäJj.er :iagen om:-.e.Kp.nomiska,föreningar. 
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