Ny lag om ekonomiska föreningar sedan den 1 juli 2016!
Hur berör det ditt företag?
Bakgrund
Den 1 juli 2016 trädde riksdagens ändringar av ”Lagen om ekonomiska föreningar” i kraft. Ni som
redan driver en ekonomisk förening har från det datumet 2 år på er att revidera era stadgar så att de
överensstämmer med de nya lagkraven. Oftast krävs det två stämmor för att ändra stadgar så vi
rekommenderar er att påbörja detta arbete.

Nyheter
Bland nyheterna märks förenklingar vad det gäller ändringar av stadgar och kommunikationen med
medlemmarna men också nya möjligheter att ta in externt kapital i föreningen. Detta gör det enklare
för företaget att växa och att utveckla verksamheten.

En möjlighet
För att snabbt och enkelt komma igång med arbetet har Coompanion tagit fram ett erbjudande till er
som driver en ekonomisk förening. Vi föreslår följande;
1. Coompanions rådgivare kommer till ett styrelsemöte och informerar om förändringar i lagen.
2. Genomgång av stadgar och rådgivning utifrån era specifika behov samt förslag till ändringar.
3. Juridisk granskning av stadgarna innan de sänds till Bolagsverket.

Pris
Vi erbjuder hela paketet för 4 900 kr + moms exkl. reseersättning. Som medlem i Coompanion har
du rabatterat pris. Välkommen att kontakta oss i Coompanion Nord, så bokar vi in ett möte!

Med vänlig hälsning
Roine Karlsson och Gunnel Mörtlund
Norrbotten
0920-138 10
Roger Filipsson och Helen Nilsson
Västerbotten
090-17 81 90
nord@coompanion.se

Läs mer på nästa sida om vilka möjligheter din förening har
genom kontakten med Coompanion!

Coompanion Norbotten
Hertsövägen 4
Luleå
nord.coompanion.se

Coompanion Västerbotten
Renmarkstorget 5 D
Umeå
nord.coompanion.se

Coompanion bastjänster
Coompanion är experter på kooperativt företagande och arbetar på uppdrag av bl a Tillväxtverket.
Vi erbjuder företagsrådgivning, affärsutveckling, nätverk och skräddarsytt stöd till er som vill starta
företag tillsammans.
I uppdraget ingår också lokal och regional utveckling, och här arbetar vi aktivt med att initiera,
stimulera och delta i utvecklingsprojekt.

Vinnovas IP/Innovationscheckar
Hos Coompanion kan kooperativa företag med upp till 250 anställda söka en check värd upp till 100
000 kronor för att ta fram en strategi för sitt företags immateriella tillgångar eller pröva en god
idé/innovation som annars inte skulle vidareutvecklats.
Immateriella tillgångar kan exempelvis vara ert varumärke, logotype, design, affärsidéer,
kundregister, texter, foton, manualer, tillverkningsprocesser, kompetens och spetskunskap.
Checkarna används för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor
eller privata konsulter för att utveckla innovativa affärsmodeller, produkter, tjänster och processer.
Det kan också handla om nya organisatoriska lösningar och partnerskap, sociala innovationer, nya
strategier, koncept eller idéer som möter olika behov i samhället på ett nytt sätt. Ansökan sker
löpande.
Ta alltid kontakt med ditt regionala Coompanionkontor för rådgivning innan du söker!
Bli medlem!
Som medlem i Coompanion har du en rad fördelar och alltid medlemspris på särskilda tjänster.
Exempelvis rabatt med 25% på det aktuella arbetet med att anpassa er föreningen till den nya lagen
om ekonomisk förening.

Välkommen att höra av dig!
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