STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK
Stadgarna stadfästes av Regeringen den 18 december 1997. Ändringar registrerades
den 13 april 1999, 13 maj 2002, 17 december 2004, 13 juni 2005, 23 april 2009, 25
juni 2015, 10 februari 2016, 11 augusti 2016, 28 juni 2018, 16 juli 2019.

§1

FIRMA
Föreningens firma är JAK Medlemsbank.

§2

ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen ska sprida information om räntefri ekonomi.
Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom sin bankverksamhet. Verksamheten ska i hög grad baseras på en lokal idéutveckling.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Den demokratiska formen och det ideella arbetet
är väsentliga inslag i verksamheten.

§3

RÖRELSE
Föreningen får
• mottaga inlåning från medlemmarna på räntefri grund samt i övrigt bedriva sparfrämjande
verksamhet,
• lämna och förmedla kredit och därmed förenlig verksamhet,
• bedriva annan verksamhet som har naturligt samband med in- och utlåning till
medlemmarna.

§4

STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Skövde.

§5

MEDLEMSKAP
Medlem kan den bli som vill främja föreningens ändamål och stödja dess verksamhet. Även juridiska
personer kan bli medlemmar. Ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och ställas till bankens
kontor i Skövde.

Utträde
Uppsägning till utträde ska göras skriftligen till bankens kontor i Skövde. Medlem som sagt upp sig
till utträde ur föreningen förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens
angelägenheter.

Uteslutning
Medlem som aktivt motarbetar föreningen eller dess ändamål, eller inte fullgör sina förpliktelser mot
föreningen kan av styrelsen, eller av den som styrelsen därtill förordnar, uteslutas ur föreningen.
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Avgång
Medlem avgår vid utgången av det räkenskapsår som slutar en (1) månad efter det att utträde,
uteslutning eller annan omständighet inträffat som föranlett avgången.

§6

MEDLEMS ANSVARIGHET
Medlem ansvarar inte för föreningens förbindelser med mer än inbetalat eller till betalning förfallet
insatsbelopp samt andra efterställda kapitaltillskott.

§7

INSATSER
Medlemsinsatser
Medlemmarna ska betala insatser enligt vad som föreskrivs nedan. Betalningen ska fullgöras i
pengar.
Obligatoriska insatser (grundinsatser)
Varje medlem, med undantag av den som är underårig, är skyldig att betala grundinsats. Insatsen
ska vara lägst 100 kr och högst 1 000 kr och bestäms av föreningsstämman. Insatsen erläggs vid
inträde i föreningen eller på anmodan.
Kapitaltäckningsinsatser
En medlem som lånar pengar av banken är, utöver sin grundinsats, berättigad och skyldig att delta i
banken med en kapitaltäckningsinsats (låneinsats). Insatsen ska uppgå till ett belopp motsvarande
högst 8 % av lånebeloppet vid tidpunkten för låneutbetalningen. Gällande procentsats bestäms av
styrelsen.
En medlem har också rätt att frivilligt lämna kapitaltäckningsinsatser.

Återbetalning av insatser
Återbetalning av grundinsats
En medlem har inte rätt till återbetalning av sin grundinsats i annan mån än vad som följer av
reglerna för föreningens upplösning.
Återbetalning av låneinsats
Låneinsatser återbetalas efter att medlemmarna tillfullo återbetalt sitt lån. Återbetalning av
låneinsats sker tidigast sex (6) månader efter skriftlig uppsägning. Utbetalning av låneinsatser sker
enligt kap. 4 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller motsvarande vid tiden för utbetalningen
gällande lagstiftning. Utbetalning kräver tillstånd av Finansinspektionen.
Återbetalning av annan kapitaltäckningsinsats
En medlem har rätt att efter skriftlig uppsägning få sina inbetalda kapitaltäckningsinsatser
återbetalda. Utbetalning sker enligt kap. 4 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller
motsvarande vid tiden för utbetalningen gällande lagstiftning. Utbetalning sker tidigast sex (6)
månader efter uppsägning och kräver tillstånd av Finansinspektionen.

Förlagsinsatser
Kapital får, utöver vad ovan stadgats, tillskjutas genom särskilda insatser (förlagsinsatser). Efter
godkännande av styrelsen, får även andra än medlemmar göra sådant tillskott.
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Förlagsinsatser får tillskjutas med högst så stort belopp att summan av gjorda förlagsinsatser efter
tillskottet uppgår till högst det belopp som svarar mot summan av andra då inbetalda insatser än
förlagsinsatser i banken.
De rättigheter som är förenade med förlagsinsatserna (förlagsandelar) får överlåtas endast efter
godkännande av styrelsen. Förvärv av förlagsandel i strid häremot är ogiltigt.
Den som innehar en förlagsandel har rätt att få förlagsinsatsen inlöst tidigast fem år efter tillskottet
under förutsättning att skriftlig uppsägning sker minst två år i förväg.

§8

MEDLEMSAVGIFT
Föreningsstämma beslutar om hur stor årlig medlemsavgift som ska erläggas. Avgiften får inte
överstiga 600 kr per år. Medlemsavgift erläggs första gången året efter det man blivit medlem och –
för den som blivit medlem som omyndig – första gången året efter myndighetsåret.
Medlemsavgift ska vara betald senast den 31 mars det år den avser.

§9

STYRELSE
Styrning av verksamheten
Styrelsen har det fulla och yttersta ansvaret för föreningens verksamhet.

Val, sammansättning och suppleanter
Styrelsen väljs på föreningsstämman och ska bestå av minst sju och högst tretton ledamöter,
inklusive ordförande. Ordförande väljs direkt av stämma. Styrelsen utser inom sig en vice
ordförande.
Utöver ovan angivna styrelseledamöter ingår i styrelsen verkställande direktör, som inte är av
stämman utsedd till styrelseledamot. Utöver ovan ingår, som personlig suppleant för denne,
verkställande direktörs ställföreträdare som inte är av stämman utsedd till styrelseledamot eller
suppleant. Därutöver ingår i styrelsen även arbetstagarrepresentanter.
Styrelseledamöterna ska vara medlemmar.

Mandattid
Mandattiden är maximalt tre år för såväl ordförande som ledamöter. Val ska ske årligen av en
tredjedel av styrelsen.

Omval
Styrelseledamöterna väljs på en tid av maximalt tre år. Rätt föreligger dock att välja ledamot på ett,
två eller tre år.
Omval begränsas till nio år i följd som styrelseledamot. Därefter kan omval till förnyat
styrelseuppdrag ske efter ett uppehåll av minst sex år.

Uppdrag upphör
Uppdrag som ordförande eller ledamot upphör i förtid om någon av dem eller föreningsstämma så
begär.
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Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut i ett
ärende får dock inte fattas, om inte så vitt möjligt samtliga styrelseledamöter fått tillfälle att delta i
ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.
Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden ansluter sig till. För giltigt beslut krävs att det
biträds av mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter.

§ 10 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av hela styrelsen gemensamt eller av två ledamöter i förening. Övriga
firmatecknare utses av styrelsen.

§ 11 RÄKENSKAPSÅR, ÅRSREDOVISNING, DELÅRSRAPPORTER
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.
Styrelsen ska upprätta delårsrapport tidigast per 30 juni och senast per 30 september avseende
bankens verksamhet från räkenskapsårets början. Rapporten ska hållas tillgänglig enligt vad som
föreskrivs i lag samt jämte revisors kommentarer tillställas medlemmarna.

§ 12 REVISION
Stämman ska välja minst en och högst två ordinarie revisorer och med vardera en personlig
suppleant. Mandattiden för samtliga är ett år. Dessa ska vara auktoriserade revisorer. Stämman ska
vidare välja en lekmannarevisor med en personlig suppleant.
Minst en auktoriserad revisor är skyldig att närvara vid stämman.

§ 13 MOTIONER
Ärende som medlem önskar behandlat på ordinarie stämma ska insändas till styrelsen senast den 1
februari.

§ 14 STÄMMA
Medlems rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämma. Röstberättigad är
den som är medlem den dag kallelse till stämma utsänds.
Vid stämma har varje medlem som fyllt 16 år och fullgjort sin grundinsats en röst.
Stämma ska hållas i Skövde, Skara, Härnösand eller i Stockholm. Deltagande på distans medges
enligt den ordning som beskrivs i Reglementet.

Ordinarie stämma
Ordinarie stämma hålls årligen senast den 30 april.

Extra stämma
Extra föreningsstämma ska hållas, när styrelsen eller en revisor finner skäl till det. Sådan stämma
ska även hållas, när det för uppgivet ändamål begärs av minst en hundradel av antalet
röstberättigade.
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Fullmakt
Ombud med fullmakt får företräda en fysisk medlem samt en juridisk medlem utöver sig själv. Dock
kan förmyndare, som ställföreträdare för barn, företräda fler än en medlem. Medlem får ej företrädas
av ombud eller ställföreträdare som är utesluten medlem.

Representant
Medlem kan låta sig företrädas av en representant. Som representant kan väljas en medlem som
anmält intresse och registrerats för att kunna företräda flera.
Representanternas fullmakt är villkorad, så att den under pågående behandling av ett ärende kan tas
tillbaka av medlemmen som anförtrott den. Ordningen för hur detta går till ska fastslås i det av
stämman beslutade Reglementet.
Även det högsta antal medlemmar som en representant får företräda och eventuell begränsning av
det totala antalet representanter ska framgå av Reglementet.
Representanterna avlägger sina röster före övriga medlemmar och de som representeras ska ha insyn
i hur representanten röstat, för att vid behov kunna återta sin röst. Förtroendevald på riksnivå eller
anställd kan inte vara representant, ej heller utesluten medlem.

Öppnande
Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av den som styrelsen utsett.

Kallelse
Kallelse till ordinarie eller extra stämma ska göras tidigast fyra veckor och senast två veckor före
stämma. Kallelse sker antingen via medlemstidningen eller genom personlig kallelse med brev till
varje medlem. Då kallelse utlysts ska styrelsen omedelbart skriftligen underrätta revisorerna.

Stämmohandlingar
Stämmohandlingar - dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse, förslag från styrelsen,
motioner samt valberedningens förslag – ska hållas tillgängliga för medlemmarna senast samtidigt
med att kallelse sker.

§ 15 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

1.

Val av mötesordförande, två justerare och två rösträknare.

4.

Upprättande av röstlängd.

7.

Valberedningens nomineringar till styrelseledamöter och övriga förtroendevalda.

2.

Anmälan av styrelsens val av protokollförare.

5.

Fastställande av dagordning.

8.

Rapportering av vid tidigare stämma givna uppdrag.

3.

Föreningsstämmans behöriga utlysande.

6.

Val av nomineringskommitté.

9.

Styrelsens årsredovisning.
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10. Revisorernas berättelse.

11. Fastställande av resultat- och balansräkning.

12. Beslut med anledning av föreningens överskott eller underskott enligt den fastställda
balansräkningen.

13. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
14. Behandling av förslag från styrelsen.

15. Behandling av motioner från medlemmarna.

16. Styrelsens redogörelse för budget för kommande verksamhetsår.
17. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår.

18. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

19. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och övriga förtroendevalda.
20. Val av ordförande och styrelseledamöter.
21. Val av revisorer och suppleanter.

22. Val av valberedning samt en sammankallande för denna.
23. Övriga ärenden.

§ 16 MEDDELANDE TILL MEDLEMMAR
Andra meddelanden än kallelse till stämma lämnas genom medlemstidningen eller på annat sätt.

§ 17 VINSTFÖRDELNING
Av uppkommen vinst på föreningens verksamhet ska avsättning till reservfonden,
överskottsutdelning och annan användning av föreningens egendom ske i enlighet med vad som
föreskrivs i 8 kap. lagen om medlemsbanker.

§ 18 LIKVIDA MEDEL
Banken ska ha en med hänsyn till rörelsens art och omfattning tillräcklig betalningsberedskap.
Betalningsberedskapen ska genom styrelsens försorg säkras genom placering av tillgångar i statliga
värdepapper eller genom andra placeringar som uppfyller vid varje tidpunkt gällande krav på god
likviditet och betryggande säkerhet.

§ 19 OM FAST EGENDOM
Styrelsen får besluta om förvärv och försäljning av fast egendom att användas i verksamheten samt
får inteckna och belåna densamma.

§ 20 KONTROLLBALANSRÄKNING
Styrelsen ska kontinuerligt följa föreningens ekonomi och därvid särskilt beakta förluster och
kostnadsökningar, som hotar att minska det egna kapitalet. Om styrelsen befarar, att föreningens
resultat och ekonomiska ställning fortlöpande kommer att försämras så att en stor del av det egna
kapitalet håller på att förloras, ska styrelsen utan dröjsmål göra en kontrollbalansräkning.
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Om denna utvisar, att minst 50 % av det egna bundna kapitalet är förbrukat, ska styrelsen
omedelbart kalla till extra föreningsstämma. Denna kan besluta om likvidation eller uttaxering av
extra medlemsinsatser för att återställa det egna bundna kapitalet.

§ 21 STADGEÄNDRING
Beslut om ändringar av föreningens stadgar ska ske i enlighet med gällande föreningslag, f.n. 7 kap.
14 § Lag (1995:1570) om medlemsbanker.

§ 22 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning ska det som återstår av överskottet, sedan förlagsinsatserna inlösts,
användas till att återbetala inbetalda insatser och efter stämmans beslut ytterligare tillgångar
fördelas i proportion till medlemmarnas behållning i sparpoäng.

§ 23 ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Utöver dessa stadgar regleras verksamheten av ett av stämman beslutat reglemente.
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