Förslag till ändring av normalstadgarna för Riksbyggens
intresseföreningar
Elektronisk kommunikation
Genom lagändringar som trädde i kraft 1 juli 2016 fick ekonomiska föreningar
möjlighet att i stadgarna bestämma att kallelser och annan information mellan
föreningen och medlemmarna kan skickas elektroniskt även när det i lagen anges att
informationen ska lämnas i sedvanlig skriftlig form.
Intresseföreningarna lyder inte under lagen om ekonomiska föreningar men kan ta in
motsvarande bestämmelser i sina stadgar.
Styrelsen anser att intresseföreningarna bör ges möjlighet att kommunicera
elektroniskt med sina medlemmar. Intresseföreningarnas stadgar innehåller reglering
om hur kallelse ska ske men saknar bestämmelse om hur andra meddelanden ska
tillhandahållas medlemmarna. Styrelsen anser stadgarna ska kompletteras med
reglering om hur andra meddelanden än kallelser ska tillhandahållas medlemmarna.
Yrkande
Styrelsen föreslår att fullmäktige ska fastställa att § 12 i intresseföreningarnas
normalstadgar ska kompletteras med nedan markerade ändringar.
§ 12
Kallelse till årsmöte och andra meddelanden
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte sker genom brev med posten
eller med elektronisk kommunikation till medlemmarna minst 20 dagar
i förväg. I kallelsen skall anges de ärenden som skall behandlas.
Andra meddelanden till medlemmarna skickas med brev med posten
eller med elektronisk kommunikation.
Kallelse och andra meddelanden får endast skickas med elektronisk
kommunikation till de medlemmar som skriftligen samtyckt till detta.
Återbetalning av lån vid uteslutning
Medlem som utesluts ur intresseförening har rätt att återfå de medel som lånats ut till
intresseföreningen för köp av andelar i Riksbyggen. Enlig nuvarande lydelse i
stadgarna har utesluten medlem rätt att återfå utlånade medel senast under juli månad
året efter uteslutningen.
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För att kunna betala tillbaka pengarna till den uteslutna medlemmen måste
intresseföreningen sälja tillbaka (lösa in) andelarna i Riksbyggen som köpts för de
lånade pengarna. Intresseföreningen måste säga upp andelarna senast sex månader
före utgången av räkenskapsåret, dvs. senast under juni månad, för återbetalning av
andelskapitalet under juni månad året efter. Det anförda har inte beaktats vid
nuvarande utformning av intresseföreningarnas stadgar.
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Yrkande
Styrelsen föreslår att fullmäktige ska fastställa att § 16 i intresseföreningarnas
normalstadgar ska ändras enligt nedan markerade ändringar.
Om utesluten medlem lånat ut medel till intresseföreningen för förvärv
av andelar i Riksbyggen sker återbetalning av sådana medel senast
under juli månad året efter uteslutningen om uteslutningen skedde
under januari till och med juni, och året därefter om uteslutningen
skedde under juli till och med december.
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