En fråga på TKF stämma - varför skall det anges var föreningens har sitt säte?
Hittade ett flertal skäl i föreningslagen till varför detta måste anges i föreningens stadgar.
Tillhandahållande av handlingar inför föreningsstämman
22 § Styrelsen ska hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse eller kopior av dessa
handlingar tillgängliga för medlemmar och innehavare av förlagsandelar under minst två veckor
närmast före årsstämman. Handlingarna ska hållas tillgängliga hos föreningen på den ort där
styrelsen har sitt säte.
säte
16 a § En revisor som har utsetts av föreningsstämman i en ekonomisk förening vars överlåtbara
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad får entledigas av tingsrätten i den ort
där styrelsen har sitt säte om han eller hon är olämplig för uppdraget.
En ansökan om att tingsrätten ska besluta om entledigande får göras av
1. röstberättigade som representerar minst fem procent av rösterna i föreningen,
2. styrelsen, och
3. Finansinspektionen. Lag (2016:432).
19 § Om inte någon av de borgenärer som har blivit kallade enligt 18 § motsätter sig ansökan inom
förelagd tid, ska Bolagsverket ge föreningen tillstånd att verkställa minskningsbeslutet. Motsätter
sig någon borgenär ansökan, ska verket överlämna ärendet till tingsrätten i den ort där föreningens
styrelse har sitt säte.
säte Lag (2016:108).
Upprättande av fusionsplan
4 § Styrelserna för överlåtande och, vid absorption, övertagande föreningar ska upprätta en
gemensam, daterad fusionsplan. Planen ska undertecknas av styrelsen i var och en av föreningarna.
FsI fusionsplanen ska det för varje förening anges
1. firma, organisationsnummer och den ort där styrelsen ska ha sitt säte,
säte
När Bolagsverket ska lämna tillstånd till verkställande av fusionsplanen
15 § Om inte någon av de borgenärer som har blivit kallade enligt 14 § motsätter sig ansökan inom
förelagd tid, ska Bolagsverket ge föreningarna tillstånd att verkställa fusionsplanen. Motsätter sig
någon borgenär ansökan, ska verket överlämna ärendet till tingsrätten i den ort där styrelsen i den
övertagande föreningen ska ha sitt säte.
säte Lag (2008:3)
Fusion mellan en ekonomisk förening och en motsvarande utländsk juridisk person
Tillämpliga bestämmelser
22 § En svensk ekonomisk förening får delta i en fusion med en motsvarande juridisk person
med hemvist i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige
(gränsöverskridande fusion). En juridisk person ska anses ha sådan hemvist, om den har
bildats enligt lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har
sitt säte,
säte sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom detta område.

