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Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 3 §, 6 kap. 36 § och 10 kap.
11 och 16 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska ha följande
lydelse.

5 kap.
3 § Medlemsförteckningen ska innehålla uppgifter om
1. varje medlems namn och postadress,
2. i förekommande fall, att medlemmen är en investerande medlem,
3. den tidpunkt då medlemmen gick in i föreningen,
4. det antal medlemsinsatser som medlemmen deltar med i föreningen,
5. det sammanlagda beloppet, enligt den senast fastställda balansräkningen, av medlemsinsatser som har betalats in eller tillgodoförts genom insatsemission,
6. summan av de belopp som efter utgången av det räkenskapsår som
balansräkningen avser har betalats ut eller som högst ska betalas ut enligt
10 kap. 11 och 16 §§, och
7. tiden för utbetalningarna enligt 6.

6 kap.
36 § Ett beslut om ändring av stadgarna som innebär att en medlems
skyldighet att betala insatser eller avgifter till föreningen ökas eller att
medlemmens rätt till vinst inskränks är giltigt om minst tre fjärdedelar av de
röstande har röstat för det.
Ett beslut om ändring av stadgarna är giltigt om samtliga röstande på
föreningsstämman har röstat för det, om beslutet innebär att
1. en medlems rätt till föreningens tillgångar vid dess upplösning inskränks,
2. en medlems rätt att få ut ett belopp enligt 10 kap. inskränks och denna
ändring ska gälla även för dem som var medlemmar i föreningen när frågan
avgjordes, eller
3. en medlems rätt att gå ur föreningen försämras och denna ändring ska
gälla även för dem som var medlemmar i föreningen när frågan avgjordes.
Ett beslut om att i stadgarna ta in sådana bestämmelser som avses i 10 kap.
11 § andra stycket är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen har
röstat för det.
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10 kap.
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11 § En medlem som har gått ur föreningen har rätt att sex månader efter
det att medlemskapet upphörde få ut sina medlemsinsatser. Detta gäller inte
om medlemmens andel förvärvas av någon annan enligt 4 kap. 4 eller 5 §.
En förening som kännetecknas av att medlemmarna är anställda av
föreningen eller på något liknande sätt deltar med en egen arbetsinsats i
föreningens verksamhet får i stadgarna bestämma att en medlem som har
gått ur föreningen har rätt att tillsammans med sina medlemsinsatser enligt
första stycket få ut ett belopp som överstiger medlemsinsatserna.
Det belopp som betalas ut enligt första eller andra stycket får inte överstiga den del av föreningens eget kapital som avser medlemmen i förhållande till övriga medlemmar. I det sammanhanget ska föreningens eget kapital
beräknas enligt den senast fastställda balansräkningen vid den tidpunkt då
medlemskapet upphör. Vid beräkningen ska reservfonden, uppskrivningsfonden, kapitalandelsfonden, fonden för utvecklingsutgifter och förlagsinsatserna inte räknas med.
16 § En medlem har rätt att efter uppsägning av en överinsats få tillbaka
denna utan att gå ur föreningen. Om stadgarna inte tillåter att det förekommer överinsatser, får återbetalning göras även efter uppsägning från
föreningen.
På en återbetalning enligt första stycket ska följande bestämmelser
tillämpas:
– 4 kap. 7 § tredje stycket om sättet för uppsägning,
– 11 § första stycket om en tidsfrist om sex månader,
– 11 § tredje stycket och 12 § om hur stort belopp som får återbetalas,
– 13 § om begränsande stadgebestämmelser,
– 15 § om skyldigheten att efter föreningens konkurs betala tillbaka
utbetalt belopp.
Sexmånadersfristerna i 11 § första stycket och 12 § ska vid en uppsägning
enligt första stycket räknas från det räkenskapsårsskifte som infaller närmast
efter en månad från uppsägningen eller den längre tid, högst sex månader
från uppsägningen, som har bestämts i stadgarna.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
På regeringens vägnar
MORGAN JOHANSSON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)
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