
Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. 
Extra stämma 

Dagordning, 11 december 2018 

1. Val av mötesordförande och sekreterare. 
2. Justering av röstlängd. 
3. Val av justeringspersoner. 
4. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst. 
5. Beslut om stadgeändringar; andra tillfället. 
6. Mötets avslutande. 

Bakgrund 
Vid ordinarie föreningsstämma i Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. den 16 oktober 2018 
antog föreningen för första gången dåvarande styrelses förslag till stadgeändringar. Enligt gällande 
stadgar antas stadgeändringar antingen genom enhälligt beslut vid en föreningsstämma där alla 
medlemmar är närvarande eller genom beslut med två tredjedels majoritet av de röstande vid två på 
varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum. Denna extra stämma är den andra 
som har att fatta beslut om de föreslagna stadgeändringarna. Extra stämma får fatta beslut enbart i 
frågor som angetts i kallelsen. 

Det vilande stadgeändringsförslaget bifogas på följande sidor. 



Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. 
Styrelsen 

Förslag till stadgeändringar, oktober 2018 

Bakgrund 
Styrelsen för Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. har beslutat föreslå ändringar av föreningens 
stadgar på följande punkter: 
• Medlemsinsatsen ska sänkas till 300 kronor. 
• Medlemmars rätt att ställa förslag till stämman ska regleras. 
• Bestämmelsen om extra föreningsstämma (§17) ska förtydligas. 

Till detta kommer att en ny lag (2018:672) om ekonomiska föreningar trädde i kraft 1 juli 2018, 
vilket aktualiserar ändringar av de stadgar som refererar till lagrum i den tidigare lagen om 
ekonomiska föreningar. 

Förslag till stadgeändringar 

Gammal lydelse Ny lydelse

§6. 
Medlemsinsats 
Medlemsinsatsen är 1000 kr. Den skall betalas, 
kontant eller per postgiro, inom fyra månader 
efter det att styrelsen beviljat medlemskap. 
Styrelsen har dock möjlighet att under 
föreningens första och andra verksamhetsår 
medge anstånd med betalningen till och med 
31/12. Insatsen återbetalas till medlem som 
frivilligt utträtt ur föreningen i enlighet med vad 
som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar; 
se även §16. En medlem kan erlägga flera 
insatser; varje medlem har dock endast en röst 
vid föreningens stämma.

§6. 
Medlemsinsats 
Medlemsinsatsen är 
  
• 300 kronor för medlemmar som ansöker om 

medlemskap för första gången från och med 
1 augusti 2020 och  

• 1000 kronor för medlemmar som ansöker 
eller har ansökt om medlemskap för första 
gången till och med 31 juli 2020.  

Medlemsinsatsen skall betalas inom fyra 
månader efter det att styrelsen beviljat 
medlemskap. Insatsen återbetalas till medlem 
som frivilligt utträtt ur föreningen i enlighet 
med vad som stadgas i lagen (2018:672) om 
ekonomiska föreningar; se även § 18 i dessa 
stadgar. En medlem kan erlägga flera insatser; 
varje medlem har dock endast en röst vid 
föreningens stämma.

§15. 
Tid för ordinarie föreningsstämma och kallelse 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas så tidigt 
som möjligt i oktober månad. Kallelse skall utgå 
elektroniskt enligt 1 kap 6 § i lagen om 
ekonomiska föreningar. Kallelse till ordinarie 
föreningsstämma skall vara medlemmarna 
tillhanda tidigast 4 veckor och senast 2 veckor 
före stämman.

§15. 
Tid för ordinarie föreningsstämma och kallelse 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas så tidigt 
som möjligt i oktober månad. Kallelse skall utgå 
elektroniskt i enlighet med 1 kap 16 § lagen 
(2018:672) om ekonomiska föreningar. Kallelse 
till ordinarie föreningsstämma skall utfärdas 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före 
stämman.



§16. 
Ärenden vid ordinarie föreningsstämma 
(…)

(Till tidigare lydelse fogas en skrivning om medlemmars 
rätt att föreslå ärenden till föreningsstämma:) 

§16. 
Ärenden vid ordinarie föreningsstämma 
(…) 

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat 
vid en föreningsstämma om hen skriftligen 
begär det hos styrelsen i sådan tid att ärendet 
kan tas upp i kallelsen till stämman.

§17. 
Extra föreningsstämma 
Styrelsen kan när som helst inkalla extra 
stämma. Kallelse till extra stämma skall utgå 
elektroniskt enligt 1 kap 8 § i lagen om 
ekonomiska föreningar. Kallelsen skall vara 
medlemmarna tillhanda tidigast 4 veckor och 
senast 2 veckor före stämman, dock senast 4 
veckor före stämman vid stadgeändring. 
Styrelsen har skyldighet att inkalla extra 
stämma om minst en tiondel av de vid aktuell 
tidpunkt röstberättigade medlemmarna, eller 
revisorn, så begär. Extra stämma kan besluta 
enbart i frågor som angetts i kallelsen, och den 
skall hållas senast en månad efter det att 
begäran om detta har inkommit.

§17. 
Extra föreningsstämma 
Styrelsen kan när som helst inkalla extra 
stämma. Kallelse till extra stämma skall utgå 
elektroniskt i enlighet med 1 kap 16 § lagen 
(2018:672) om ekonomiska föreningar. Kallelse 
skall utfärdas tidigast fyra veckor och senast två 
veckor före extra stämma.  

Styrelsen har skyldighet att inkalla extra 
stämma om minst en tiondel av de vid aktuell 
tidpunkt röstberättigade medlemmarna, eller 
revisorn, så begär. Kallelsen skall utfärdas inom 
två veckor från den dag då en sådan begäran 
kom in till föreningen.

§ 18. (första stycket) 
Utträde och uteslutning 
Medlem kan avgå ur föreningen endast vid 
verksamhetsårets utgång. Medlem måste 
skriftligen säga upp sig till utträde senast en 
månad före det verksamhetsårsskifte då 
medlemmen skall avgå ur föreningen. Reglerna 
i detta stycke gäller dock ej i de fall som avses i 
lagen om ekonomiska föreningar, 3 kap 4 §.

§ 18. (första stycket) 
Utträde och uteslutning 
Medlem kan avgå ur föreningen endast vid 
verksamhetsårets utgång. Medlem måste 
skriftligen säga upp sig till utträde senast en 
månad före det verksamhetsårsskifte då 
medlemmen skall avgå ur föreningen.



§ 20. 
Stadgeändring 
Dessa stadgar kan ändras antingen 

• genom enhälligt beslut vid en 
föreningsstämma där alla medlemmar är 
närvarande, eller 

• genom beslut med två tredjedels majoritet av 
de röstande vid två på varandra följande 
stämmor med minst en månads mellanrum, 
eller med den högre majoritet som krävs 
enligt 7 kap 15§ lagen om ekonomiska 
föreningar.

§20 
Stadgeändring 
Dessa stadgar kan ändras antingen 

• genom enhälligt beslut vid en 
föreningsstämma där alla medlemmar är 
närvarande, eller 

• genom beslut med två tredjedels majoritet av 
de röstande vid två på varandra följande 
stämmor med minst fyra veckors mellanrum, 
eller med den högre majoritet som krävs 
enligt 6 kap 36 § lagen (2018:672) om 
ekonomiska föreningar. Kallelse till den 
andra stämman skall ange det beslut som den 
första stämman fattat; kallelsen får inte 
utfärdas innan den första stämman hållits.


