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Antagna 18 maj 2021 
 
 
 

§1 Föreningens namn 
Föreningens namn är Majornas Bryggeri Ekonomisk förening. 

 
§2 Säte 
Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. 

 
§3 Ändamål och verksamhet 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, där den huvudsakliga 
verksamheten består i att brygga, sälja och distribuera öl och andra drycker. 
 

Föreningen kommer även i viss utsträckning att framställa andra livsmedel samt sälja bryggerirelaterade 
produkter och råvaror. 
 

Föreningen kommer också tillhandahålla kurser, ölprovningar samt arbeta för att lyfta fram bryggeri- eller 
bryggerirelaterad historia. 
 
Föreningens verksamhet skall präglas av god kvalité och hantverksmässig produktion, där ekologiska och 
närproducerade råvaror och utrustning ges så stort utrymme som möjligt. 
 

Föreningen vill vara en aktiv part i det lokala kultur- och näringslivet och arbeta för att främja stadsdelen 
Majorna i Göteborg. 
 

Medlem deltar i föreningen genom eget arbete, som samarbetspartner eller leverantör.  

 
§4 Medlemskap 
Till medlem kan antas den som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till 
förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen som fattar beslut om 
inval via omröstning där minst 2/3 majoritet krävs.  
 
Föreningen kan anta investerande medlemmar. Den som vill bli investerande medlem skall skriftligen 
ansöka om detta till styrelsen. Styrelsen skall vid antagandet dokumentera i protokollet att medlemskapet 
gäller investerande medlem och motsvarande information skall anges i medlemsförteckningen. 
 

§5 Medlems skyldigheter 
Varje medlem och investerande medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser samt även i 
övrigt följa föreningens stadgar och beslut. 

 
§6 Insats 
Varje medlem och investerande medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 5 000 kr 
och högst 100 000 kr, i steg om 5 000 kr. Insatsen skall betalas kontant när medlemskap har beviljats. Det 
är inte tillåtet att överlåta sin insats (andel i föreningen) eller medlemskap till annan person utan 
styrelsens godkännande (se medlemskap). 
 
Kapital får tillskjutas föreningen genom förlagsinsatser av både medlemmar och icke medlemmar efter 
styrelsens beslut. Förlagsinsatser kan inte överlåtas utan styrelsens godkännande. 

 
§7 Utträde 
Anmälan om utträde skall göras skriftligt till styrelsen och får tidigast ske två år efter inträdet. Såsom lagen 
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för Ekonomiska föreningar föreskriver så har en medlem eller investerande medlem som har avgått rätt 
att sex månader efter avgången få ut sin medlemsinsats. Beloppet får dock inte överstiga vad som belöper 
på medlemmen i förhållande till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den balansräkning 
som hänför sig till tiden för avgången.  

 
§8 Uteslutning 
Medlem som bryter mot föreningens stadgar, inte gör sitt arbete, inte följer fattade beslut eller på annat 
sätt skadar föreningen får uteslutas av styrelsen. För uteslutning krävs absolut majoritet i styrelsen. Den 
medlem som är föremål för uteslutning äger ej rösträtt i frågan. Medlem som uteslutits har ej rätt att få 
tillbaka sin insats. 

 
§9 Styrelsen 
Styrelsen har det yttersta verksamhetsansvaret och skall ange ramar för verksamheten, göra budget, sköta 
anställnings- och personalfrågor, teckna avtal, ha hand om föreningens kontakter utåt. Styrelsen ansvarar 
inför stämman. 
 
Styrelsen väljs på föreningsstämman. Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 6 ordinarie ledamöter samt 
lägst 0 och högst 3 suppleanter. Dessa väljs för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande 
räkenskapsår. 
 
Föreningsstämman kan välja in en extern styrelsemedlem. Styrelsen konstituerar sig själv. 

 
§10 Revisorer 
På föreningsstämman väljs en revisor, som skall granska styrelsens förvaltning och föreningens 
räkenskaper, på ett år. 

 
§11 Firmatecknare 
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av den eller de som styrelsen därtill utser. 

 
§12 Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december 

 
§13 Årsredovisning 
Styrelsen skall lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. 
Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. 
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§14 Ärenden på föreningsstämman 
Föreningens högsta organ är föreningsstämman. På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden 
förekomma: 
 

1.   Val av ordförande på stämman 
2.   Val av sekreterare på stämman 
3.   Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, som också är röstlängd 
4.   Val av två justeringspersoner 
5.   Fråga om kallelse har skett rätt 
6.   Styrelsens årsredovisning 
7.   Revisorernas berättelse 
8.   Fastställande av resultat- och balansräkningar (bokslut) 
9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Beslut i anledning av vinst eller förlust 
11. Fastställa antalet ledamöter i styrelsen och val av dessa 
12. Val av revisor 
13. Övriga frågor 
 
Extra föreningsstämma skall hållas vid de tillfällen och för de ändamål föreningsstämman i förväg har 
beslutat och i övrigt då styrelsen finner det nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål önskas av en 
revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. 
 

Ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads utgång. 
 
Varje medlem har en röst.  
 
Varje investerande medlem har en röst. Enligt lagen om ekonomiska föreningar räknas dock det 
sammanlagda antalet röster från investerande medlemmar som maximalt hälften av det sammanlagda 
antalet röster från ordinarie medlemmar. 
 
Medlem (även investerande medlem) kan företrädas av annan medlem om skriftlig fullmakt finns. Man 
kan endast företräda en annan medlem åt gången.  
 
Medlem eller investerande medlem som har sagt upp sig för utträde ur föreningen har inte rätt att rösta 
på föreningsstämman. 
 
Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa 
förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det biträds av samtliga 
röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman. 

 
§15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelande 
Kallelse till föreningsstämma sker via e-post tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

Kallelse till en extra stämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Om en 
extra stämma ska behandla en fråga om stadgeändring, likvidation eller fusion ska dock reglerna om 
kallelsefrist vara desamma som för kallelse till ordinarie stämma. 
 

Då kallelse gått ut till föreningsstämman skall styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta 
genom brev och e-post. 
 

Andra meddelanden anslås i föreningens lokal och annan av föreningen uppsatt 
diskussionsforum/hemsida. 
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§16 Stadgeändring 
För stadgeändring krävs att stämmans deltagare så beslutar med minst 2/3 eller 3/4 majoritet beroende på 
ändringens art i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar. 

 
§17 Överskott 
Uppkommen vinst skall efter lagenlig avsättning till reservfonden fördelas efter styrelsens förslag av 

föreningsstämman genom att:  

●  föras i ny räkning, och/eller 

● utbetalas som efterlikvid i form av lön eller utdelning till medlemmarna, och/eller 

● överföras till medlemsinsatserna som insatsemission. 

I det fall styrelsens förslag inbegriper efterlikvid och/eller insatsemission skall dessa fördelas mellan 

medlemmar och investerande medlemmar enligt föreningsstämmans beslut. Fördelningen skall ta hänsyn till 

totalt insatt kapital och arbetad tid. Fördelningen kan vara olika för investerande och ordinarie medlemmar.  

§18 Upplösning 
Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna och de investerande 
medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser. 

 
§19 Övrigt 
Eventuella tvister mellan föreningen och dess medlemmar skall slutligt avgöras genom skiljedom. 
 
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar. 
 


