Med anledning av ett tänkbart ombildande av den ideella
föreningen ”Elbil Sverige” till en ekonomisk förening
1. Ideell förening
En ideell förening har ett ideellt ändamål eller bedriver ideell
verksamhet. En ideell förening får inte ha till syfte att främja
medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affärsmässig
verksamhet.
En ideell förening är alltid öppen för medlemmar, nya som gamla, och delar
föreningens målsättning. Dessa behöver inte bidra med en kapitalinsats.
Däremot är det vanligt att det tas ut en medlemsavgift. En enkel regel att utgå
ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet som det ger
medlemmarna ekonomisk vinst. (det gäller förmåner, rabatter som ger en
ekonomisk nytta)
Det finns nästan ingen lagstiftning om ideella föreningar (förutom vissa
skatteregler) men viss rättspraxis kring vad som räknas som ideell förening, hur
en ideell förening bildas, osv. En ideell förening har ett ideellt ändamål men kan
bedriva ekonomisk verksamhet för att främja detta ideella ändamål. (Lägg då
märke till att det inte får ge medlemmarna ekonomisk vinning) Det finns
lagstiftning om ekonomiska föreningar (föreningar som har som syfte att
främja medlemmarnas ekonomiska intressent genom att bedriva ekonomisk
verksamhet).
OBS! Om en ideell förening främjar medlemmarnas ekonomiska intressen
genom att bedriva näringsverksamhet, blir föreningen en oregistrerad
ekonomisk förening utan rättskapacitet. Det betyder att medlemmarna, eller
de som agerar i föreningens namn, blir personligt betalningsskyldiga för
föreningens skulder.
2. Ekonomisk förening
En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det
innebär att medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i
föreningen. Det kan till exempel vara en anställning, ett bättre pris eller
sänkta kostnader. Föreningen kan också främja andra intressen än rent
ekonomiska, så länge som det ekonomiska intresset dominerar.
Både juridiska och fysiska personer kan vara medlemmar. (företag,
organisationer, privatpersoner som exempel) Minst tre medlemmar krävs. En

viktig princip är det öppna medlemskapet. Medlemmarna betalar
medlemsinsats och beslutar om grundläggande regler som ska gälla för
föreningen. Storleken på den insats varje medlem ska betala kan variera.
Medlemmarna ska delta i den ekonomiska verksamheten. Medlemmarna kan
till exempel delta som konsumenter eller som leverantörer (el, fordon, laddutrustning med mera) eller genom att jobba i verksamheten, ta uppdrag via
föreningen, eller genom att använda sig av föreningens tjänster på annat sätt.
Medlemmarna är inte personligen ansvariga för föreningens förpliktelser. Den
ekonomiska risken är i princip begränsad till medlemsinsatsen. En ekonomisk
förening måste ha stadgar. Stadgarna är föreningens grundläggande regler. Det
är föreningsstämman som beslutar om stadgarna. Varje år hålls
föreningsstämma. På stämman bestämmer medlemmarna om föreningens
angelägenheter. Vid årsstämman har varje medlem en röst, oberoende av
insats. Föreningens styrelse som ska bestå av minst tre personer företräder
föreningen utåt och ansvarar för den löpande verksamheten. Som
styrelseledamot och företrädare har man ansvar för skada som man
uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar föreningen.
Utifrån beskrivningen jag fått av verksamheten och dess
utvecklingsmöjligheter rekommenderar jag en Ekonomisk förening för er
verksamhet med argumentationen att er verksamhet ger en ekonomisk
nytta till medlemmarna i form av rabatter, erbjudande från
samarbetspartners med mera. När medlemmarna tjänar ekonomiskt på att
vara medlemmar kan föreningen inte längre vara en ideell förening. Era
tilltänka samarbetspartners kommer att gå in som medlemmar för att tjäna
ekonomiskt på föreningens arbete och får på så sätt en ekonomisk nytta av
sitt medlemskap. I en ekonomisk förening har ni också möjlighet att ta ut
olika typer av serviceavgifter för de olika ”medlemstyperna” ni kommer att
ha. Om ni skulle bli klassade som en oregistrerad ekonomisk förening (när
ni har en ideell och att skatteverket bedömer att ni håller på med tjänster som ger
ekonomisk vinst till medlemmarna) har ni inte någon rättskapacitet.
Medlemmarna, företrädarna eller de som agerar i föreningens namn, blir
personligt betalningsskyldiga för föreningens skulder.
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