
MOTION TILL MSVs STÄMMA 2022 

 
OM UPPDATERING AV MSVs STADGAR 

 
MSV är en ekonomisk förening, och enligt Bolagsverkets webbsidor ska en ekonomisk förening 
främja medlemmarnas ekonomi genom att driva en verksamhet som medlemmarna deltar i. 
Bolagsverket föreslår följande lydelse av §2 i mallen för stadgar i en ekonomisk förening: 

 

 
 

Av Bolagsverkets formuleringar framgår, att i föreningens stadgar ska anges hur medlemmarnas 
ekonomi främjas genom verksamheten. Medlemmarna ska vara konsumenter, förbrukare eller 
leverantörer, och med egen arbetsinsats eller genom att utnyttja föreningens tjänster eller på annat 
liknande sätt delta i verksamheten. Eftersom medlemmarna själva ska delta, kan inte en ekonomisk 
förening ha som ändamål att göra rena kapitalplaceringar åt sina medlemmar. 

 
MSVs senaste stadgar är däremot otydliga om sådant: 

 

 
 
 

Här framgår varken vad medlemmen tjänar ekonomiskt på sitt medlemskap, vilken verksamhet som 

ska bedrivas eller vilka insatser som krävs av medlemmen för att befrämja värdet. Vilka är egentligen 

de ekonomiska fördelar som avgör ifall man vill vara medlem i föreningen? 

I stället tycks syftet med föreningen vara att ge alla, oavsett medlemskap, samma tillgång till natur 

och rekreation, och i MSVs folder sägs att medlemmarna genom frivilligt arbete verkar för sådant. 

Med sådana formuleringar bör MSV överväga ifall det inte är mer lämpligt att vara t.ex. en ideell 

förening. 

 

Förslag: 

Jag föreslår, att MSVs stadgar uppdateras i enlighet med den mall för ekonomiska föreningar som 

finns på Bolagsverkets hemsida. Stadgarna bör framför allt i §2 förtydliga hur medlemskap i MSV 

ekonomisk förening gagnar den enskilde medlemmens ekonomi, hur verksamheten bedrivs, samt 

vilka insatser som medlemmarna kan och ska göra för att främja föreningens ekonomiska 

verksamhet. 

Alternativt föreslår jag, att MSV i överensstämmelse med nuvarande syftesbeskrivning övergår till 

att bli t.ex. en ideell förening, samt ändrar stadgar och annat i enlighet med detta. 

 
Nils Hellström 
Björnö 1:175 https://bolagsverket.se/polopoly_fs/1.379!/stadgar_ek.doc 

https://www.verksamt.se/starta/valj-foretagsform/ideell-forening 
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Styrelsens svar: 
 
För ett antal år sedan ändrades föreningens tidigare stadgar på uppdrag av medlemmarna genom 
beslut på två årsmöten. Anledningen var att man ville slå fast att syftet med MSV skulle vara att slå vakt 
om våra markers natur- och rekreationsvärden, själva anledningen till att MSV bildades.  
Den dåvarande styrelsen undersökte då även möjligheter och eventuella fördelar med att omvandla 
MSV till en ideell förening. Det visade sig dock vara mycket svårt, dyrt, troligen också praktiskt omöjligt 
och framför allt inte ändamålsenligt.  
Styrelsen konsulterade även två föreningsjurister avseende eventuella hinder mot att ändra stadgarnas 
syfte i enlighet med medlemmarnas önskemål. Även om ändamålet inte kunde sägas överensstämma 
med det generella syftet med en ekonomisk förening såg de inga problem med att fortsätta använda 
den befintliga föreningsformen om det var vad medlemmarna önskade. De ändrade stadgarna godtogs 
även av Bolagsverket.  
Nuvarande styrelse uppfattar att de slutsatser som drogs vid beredningen av stadgeändringen 
fortfarande gäller. 
Motionären undrar över ” vad medlemmen tjänar ekonomiskt på sitt medlemskap, vilken verksamhet 
som ska bedrivas eller vilka insatser som krävs av medlemmen för att befrämja värdet”.  
Styrelsen menar att §2 tydligt beskriver vad föreningen ska göra. Genom frivilliga arbetsinsatser 
befrämjar medlemmarna områdenas natur och rekreationsvärden, som kommer alla fastighetsägare 
och besökare till del.  Att delta i föreningen och dess arbete att förvalta och sköta området vi äger, ska 
ses som var och ens (frivilliga) insats för att uppfylla föreningens ändamål.  
Då föreningens associationsrättsliga form (ekonomisk förening) inte på något sätt är eller skapar något 
ekonomiskt problem för medlemmarna anser vi härmed motionen besvarad.  
 
Styrelsens förslag till beslut: 
Att motionen avslås. 

 


