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KFS ÄNDAMÅL OCH FIRMA
§ 1 Ändamål samt verksamhetens art och finansiering
KFs ändamål
KF är förbund för anslutna konsumentkooperativa medlemsföreningar med eller utan
detaljhandelsdrivande verksamhet (”Konsumentföreningar”) och anslutna organisationer
(”Organisationer”) samt förening för fysiska och juridiska personer som är bosatta respektive
har sitt säte inom ett område där ingen Konsumentförening har upptagningsområde. KFs
ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen primärt genom samhandel med
Konsumentföreningar samt förverkliga den svenska konsumentkooperationens verksamhetsidé
att samtidigt göra det möjligt för medlemmar att bidra till en hållbar utveckling.

Verksamhetens art
KF förverkligar ändamålet genom samhandel med Konsumentföreningarna avseende
detaljhandel och dagligvaruhandel samt att utveckla och driva detaljhandel (”Den Kooperativa
verksamheten”).
Den Kooperativa verksamheten kan bedrivas i dotterföretag i enlighet med gällande lagstiftning.
KF kan även bedriva annan verksamhet i enlighet med - och/eller understödjande för ändamålet.
KF ska i sin egenskap av förbund understödja Konsumentföreningarna genom att utföra
uppgifter som är gemensamma för konsumentkooperationen, bistå Konsumentföreningarna med
tjänster och rådgivning, bedriva kunskapsutveckling och informationsverksamhet samt driva
opinionsbildning avseende kooperativa värderingar och konsumentfrågor. KF ska företräda
konsumentkooperationens intressen gentemot olika samhällsorgan, i opinionsbildning och i
nationell tillika internationell kooperativ samverkan.
Verksamheten ska bedrivas enligt kooperativa värderingar och principer, som fastställts av
stämman utifrån Internationella Kooperativa Alliansens förklaring av kooperativ identitet.
KF är partipolitiskt och religiöst obundet.

Verksamhetens finansiering
Verksamheten ska bedrivas enligt sunda ekonomiska och affärsmässiga principer.
Kapitalbildning ska ske på ett sätt som tryggar konsumentkooperationens långsiktiga bärighet,
oberoende och utveckling. Finansieringen bör därför i största möjliga utsträckning ske med
insatskapital och överskott som bildas i verksamheten samt med inlåning primärt från anslutna
konsumentföreningar och organisationer samt deras medlemmar.
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KF ska verka för en finansiell stabilitet inom samhandeln genom koordinering av
konsumentkooperationens kapitalanskaffning samt tillhandahålla möjlighet att placera
sparmedel.

§ 2 Firma och säte
Förbundets firma är Kooperativa Förbundet ekonomisk förening.
Förbundets styrelse har sitt säte i Solna.

MEDLEMSKAP
§ 3a Antagande av medlem
Till medlemmar i KF kan:
1. Konsumentföreningar antas.
2. Fysisk- eller juridisk person, som vill delta i KFs verksamhet såsom konsument och/eller
avnämare av KFs varor och tjänster, och som vill främja KFs ändamål, verksamhet och
utveckling samt är bosatt respektive har sitt säte inom ett geografiskt område som inte
omfattas av verksamhetsområdet för en Konsumentförening antas som medlem
(”Direktansluten medlem”).
3. Organisation antas. Styrelsen beslutar om antagande av Organisationen mot bakgrund av
sökandes lämplighet bland annat utifrån:
- att Organisationen ska vara en registrerad juridisk person som är partipolitiskt och
religiöst obunden,
- att Organisationen organisatoriskt ska upprätthålla demokratisk styrning och
kontroll, samt
- att Organisationen ska redovisa betryggande konsolidering.
Styrelsen bestämmer hur ansökan om medlemskap skall göras samt av vem ansökan skall prövas
och avgöras.

§ 3b Villkor för medlemskap
För Konsumentförenings medlemskap i KF krävs:
att

stadgarna för Konsumentförening väsentligen överensstämmer med KFs vid var tid
gällande och av stämman fastställda mönsterstadgar.

att

Konsumentföreningens stadgar godkänts av KF.

att

innan Konsumentförening vidtar stadgeändring, ska ändringsförslaget skickas till KF för
godkännande. Konsumentföreningens stadgar ska föreskriva att stadgeändringar inte är
giltiga och får inte registreras utan KFs godkännande.
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att

Konsumentförening som bedriver detaljhandelsverksamhet anslutit sig till och efterlever
KFs Regler för Samhandel.

att

Konsumentförening som bedriver verksamhet under varumärke ägt av KF anslutit sig till
och efterlever KFs Varumärkespolicy och Varumärkesavtal.

att

Konsumentförening som bedriver verksamhet under varumärke ägt av KF, lojalt
understödjer samhandeln inom KF genom att genomföra huvuddelen av sina totala inköp
via KFs samhandel. KF styrelse har att närmare ange andelen av inköp som
Konsumentföreningar har att genomföra via samhandel inom KF.

att

Konsumentförening har god ekonomi i enlighet med KFs policy avseende finansiell
stabilitet.

att

Konsumentförening arbetar i linje med KFs program, som syftar till att förverkliga
konsumentkooperationens verksamhetsidé och KFs ändamål.

Vid Konsumentförenings stämma har representant för KF, utsedd av styrelsen, rätt att delta i
överläggningarna.
Konsumentförening som inte uppfyller kraven i denna § 3b kan uteslutas ur KF genom beslut av
styrelsen i den ordning som anges i §5 nedan.

§ 4 Utträde
Utträde Direktansluten medlem
Direktansluten medlem får utträda ur föreningen. Utträde sker vid räkenskapsårets slut (den 31
december). Medlem som vill utträda ur föreningen ska anmäla det skriftligt till styrelsen före
utgången av november. Vid senare anmälan sker utträdet först vid slutet av nästa räkenskapsår.

Utträde Konsumentförening och organisation
Medlem som önskar utträda ur KF ska anmäla det skriftligt till styrelsen senast den 30 juni,
varefter utträde sker vid räkenskapsårets utgång. Vid anmälan efter den 30 juni kommer inte
utträde att ske förrän vid utgången av nästkommande räkenskapsår.
Konsumentförenings stadgar ska innehålla bestämmelse om att det för giltigt beslut om utträde
ur KF krävs att två föreningsstämmor i följd, varav minst en ska vara ordinarie, fattar sådant
beslut samt att beslutet på den senare stämman måste bifallas av minst 2/3 av närvarande
röstberättigade. Styrelsen ska underrättas skriftligt senast 14 dagar före den senare stämman.
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§ 4 a Byte av förening Direktansluten medlem
Styrelsen har rätt att föra över Direktansluten medlems behållna insats i KF till en till KF
ansluten Konsumentförening inom vars geografiska verksamhetsområde Direktansluten medlem
är folkbokförd eller har sitt säte. I samband med att Direktansluten medlem beviljas medlemskap
i den mottagande Konsumentföreningen anses Direktansluten medlem ha utträtt ur KF.

§ 5 Uteslutning av medlem
Medlem som motarbetar föreningens ändamål, verksamhet eller utveckling eller som missbrukar
sitt medlemskap, kan uteslutas av styrelsen. Före sådant beslut ska medlemmen underrättas
skriftligt och ges tillfälle att yttra sig.
Direktansluten medlem som inte deltagit i KFs verksamhet under en sammanhängande period på
minst 5 år kan uteslutas av styrelsen.
Konsumentförening som inte deltar i KFs verksamhet kan uteslutas av stämman.
Vid uteslutning ska medlemmens tillgodohavande hos KF överföras till reservfonden.
Ett beslut om uteslutning av Konsumentförening och Organisation delges genom rekommenderat
brev till senast kända adress. Beslutet träder i kraft två månader efter det att rekommenderat
brev avsänts, om Konsumentföreningen eller Organisationen inte innan dess skriftligt begärt hos
styrelsen att beslutet ska omprövas. Frågan om uteslutning avgörs då enligt §30.

INSATSER
§ 6 Insatsskyldighet
Insats Direktansluten medlem
Varje Direktansluten medlem ska delta med en insats på 100 kr. Medlem får delta med högre
insats. Insatskontot kan ökas genom kontant betalning samt genom överföring av medel som
medlemmen erhåller vid överskottsfördelning enligt §26.

Insats Konsumentförening och organisation
Varje Konsumentförening och Organisation deltar i KF med minst en insats på 10 000 kronor,
som betalas kontant.
Konsumentförening ska vidare varje år till sitt insatskonto i KF överföra 2/3 av överskottsmedel,
som erhålls enligt §26 punkt 3. Styrelsen kan, om särskilda skäl föreligger, medge
Konsumentförening undantag (helt eller delvis) från denna skyldighet.
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§ 7 Återbetalning av medlemsinsats
Direktansluten medlem
Direktansluten medlem som utträder ur KF ska få ut sin insats om inte styrelsen beslutar annat.
Direktansluten medlem får, efter anmälan till styrelsen, överlåta sin insats helt eller delvis till
annan Direktansluten medlem.

Konsumentförening och organisation
Konsumentförening eller Organisation som utträder ur KF kan, efter styrelsens medgivande, få ut
sina insatser.
Konsumentförening eller Organisation får, efter anmälan till styrelsen, överlåta sin insats helt
eller delvis till annan medlem.

§ 8 Förlagsinsatser
Styrelsen får besluta att kapital får tillskjutas KF i form av förlagsinsatser. För förlagsinsatserna
gäller vid var tid gällande lagstiftning och vad styrelsen beslutar. Förlagsinsatser får tillskjutas
även av andra än medlemmar.

§ 9 Medlems ansvar för KFs förbindelser
För KFs förbindelser ansvarar medlem med sina insatser.

BESLUTS- OCH KONTROLLORGAN
§ 10 KFs besluts- och kontrollorgan
KFs besluts- och kontrollorgan är följande
1. Stämma
2. Styrelse
3. Verkställande direktör (vd)
4. Revisorer
5.
Ingen får samtidigt inneha mer än ett av uppdragen.
Den som är vald till styrelsen eller till revisor får inte inneha anställning i KF, i KFs dotterbolag
eller i företag där KF har väsentligt intresse.

§ 11 Valordning
Det åligger styrelsen att senast åtta veckor före ordinarie stämma upprätta en valordning, som
utvisar det antal ombud till KFs stämma som varje Konsumentförening respektive gruppen av
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Direktanslutna medlemmar ska utse. Gruppen av Direktanslutna medlemmar behandlas, vid
bestämmande av antal ombud, på samma sätt som Konsumentförening.
Varje Konsumentförening, Organisation och gruppen av Direktanslutna medlemmar ska tilldelas
var sitt ombud till KFs stämma. Därefter sker tilldelningen av ombud baseras på
Konsumentföreningarnas medlemsantal och antal Direktanslutna medlemmar vid närmast
föregående årsskifte och beräknas utifrån Uddatalsmetoden1.
Styrelsen ska i förekommande fall ansvara för Direktanslutna medlemmars val av ombud till KFs
stämma. Givet antal tilldelade ombud utifrån Uddatalsmetoden genomförs ett nominerings- och
röstningsförfarande i former som styrelsen fastställer. Styrelsen har rätt att delegera
nominerings- och röstningsförfarande för Direktanslutna medlemmars val av ombud till KFs
stämma. Den eller dem som erhåller flest antal röster väljs till ombud. Vid lika röstetal avgör
lotten.
Direktanslutna medlemmars val av ombud till KFs stämma kan ske via Internet. Direktanslutna
medlemmars val av ombud till KFs stämma ska protokollföras. Ett justerat protokoll ska hållas
tillgängligt för Direktanslutna medlemmar från och med sex veckor före ordinarie stämma.
1Enligt

Uddatalsmetoden delas mandaten ut ett och ett tills alla mandaten är utdelade. Vid tillämpningen av Uddatalsmetoden likställs

gruppen av Direktanslutna medlemmar med en förening. För att avgöra vilken förening/gruppen av Direktanslutna medlemmar som
ska ha ett mandat beräknas ett så kallat jämförelsetal för varje förening. I början är varje förenings jämförelsetal lika med dess
medlemsantal. Den förening som har det största jämförelsetalet får det första mandatet. Därefter beräknas ett nytt jämförelsetal för
den föreningen. Den förening som nu har det största jämförelsetalet får nästa mandat. Därefter fortsätts på samma sätt att varje gång
beräkna ett nytt jämförelsetal för den förening som just har tilldelats ett nytt mandat. Jämförelsetal beräknas J=A/(Mx2+1) där J är
jämförelsetal, A är antalet medlemmar och M är tilldelade mandat.

§ 12 Stämma
KFs ordinarie föreningsstämma hålls varje år, senast den 15 maj på plats som beslutas av
styrelsen. Deltagande vid föreningsstämman kan efter styrelsens beslut ske via tekniska
hjälpmedel.

§ 13 Stämma: representation
Stämman består av 131 ombud. Av dessa utser Konsumentföreningarna och Direktanslutna
medlemmar samt Organisation ett ombud vardera. Resterande ombud fördelas mellan
Konsumentföreningarna och Direktanslutna medlemmar i KF enligt valordning upprättad av
styrelsen.
Ombud ska utses för tiden från och med ordinarie stämma intill nästa ordinarie stämma.
Erforderligt antal ersättare utses för samma tid.
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Ersättare inträder i den ordning de utsetts så snart ordinarie ombud är förhindrade att delta.
Uppdrag som ombud eller ersättare till stämman förfaller om ombud eller ersättare utträder ur
Konsumentförening eller KF eller flyttar från Konsumentförenings verksamhetsområde.

§ 14 Stämma: sammanträde
Vid stämman ska följande förekomma:
1) Val av stämmans funktionärer:
a) ordförande
b) anmälan av ordförandens val av sekreterare
c) minst två protokolljusterare
d) minst två rösträknare
2) Fastställande av röstlängd
3) Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
4) Fastställande av dagordning.
5) Information om KFs verksamhet, ekonomi och framtidsplaner och om
konsumentkooperationen i övrigt.
6) Framläggande av årsredovisningen för KF och koncernredovisningen för KF med
dotterföretag.
7) Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.
8) Fastställande av resultat- och balansräkning för KF samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning.
9) Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för KF.
10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd.
11) Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för KFs
ledning.
12) Fastställande av arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda som valts av stämman
eller utgör ombud vid stämman.
13) Fastställande av antal styrelseledamöter.
14) Val av styrelseordförande efter förslag från KFs valberedning.
15) Val av ledamöter till styrelsen efter förslag från valberedningen.
16) Val av revisorer och ersättare.
17) Val av ledamöter till valberedningen samt val av ordförande och vice ordförande i
valberedningen.
18) Övriga val som föreningsstämman ska förrätta.
19) Förslag från styrelsen.
20) Motioner.

§ 15 Stämma: valberedning
KFs valberedning består av fem ledamöter.
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Stämman väljer valberedning på förslag av styrelsen till och med nästa ordinarie stämma.
Frånträder ledamot sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen utse ersättare efter förslag
från valberedningen.
Stämman utser ordförande och vice ordförande i valberedningen bland valberedningens
ledamöter.
Valberedningsledamot har närvaro- och yttranderätt på stämman.

§ 16 Stämma: röstning
Vid stämma har varje ombud en röst. Röstning sker öppet. Val sker med sluten omröstning, om
någon begär det. Efter styrelsens beslut kan poströstning genomföras avseende enskild fråga i
enlighet med gällande lagstiftning avseende ekonomiska föreningar.

§ 17 Stämma: styrelsens och vd:s deltagande
Styrelsens ledamöter samt vd ska, om inte synnerliga skäl föreligger, närvara vid stämmomöten
och har yttrande- och förslagsrätt.

§ 18 KFs stämma: ersättningar och traktamenten
Resekostnader och dagtraktamenten samt annan ersättning till stämmoombuden ersätts av KF
enligt grunder som stämman fastställt.

§ 19 Stämma: kallelser och andra meddelanden
Kallelse till stämman utfärdas av styrelsen.
Kallelsen sker genom brev eller e-post till ombuden tidigast sex veckor och senast två veckor före
sammanträdesdag.
Andra meddelanden till KFs medlemmar sker också genom brev eller e-post.
Extra stämma sammankallas då KFs stämma eller styrelsen så beslutat eller då enligt vid var tid
gällande lagstiftning för ekonomiska föreningar extra stämma ska utlysas.

§ 20 Styrelse: ledamöter
Styrelsen består av lägst sju och högst elva ledamöter valda av stämman. Styrelseledamöter utses
för en tid av ett år till dess att ordinarie stämma hållits under räkenskapsåret efter valet.
Stämman väljer styrelsens ordförande. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden
ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa stämma.
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§ 21 Styrelse: anställdas representation
Anställdas representation i styrelsen regleras i särskild lag och medbestämmandeavtal.

§ 22 Styrelse: uppgifter
Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för styrelsen.
Styrelsen ska fastställa en årlig sammanträdesplan.
Styrelsen ska vid sitt första sammanträde efter ordinarie stämma utse ombud att företräda KF
vid dotterbolagens stämmor.
KFs firma får tecknas av den eller dem styrelsen utser.
Styrelsen ska utse en verkställande direktör (vd). Styrelsen ska årligen fastställa en instruktion
för vd. Styrelsen utövar tillsyn över vd:s förvaltning.
Styrelsen informerar löpande Konsumentföreningarna och Direktanslutna medlemmarna i
angelägna frågor.

§ 23 Verkställande direktör
Vd handhar den löpande förvaltningen av KF i enlighet med gällande lag och dessa stadgar samt
stämmans och styrelsens beslut.

§ 24 Revisorer
För granskning av KFs årsredovisning och koncernredovisning samt KFs räkenskaper och
styrelsens och vd:s förvaltning utser ordinarie stämma för en tid av två år ett registrerat
revisionsbolag samt för en tid av ett år två förtroendevalda revisorer och en ersättare. Revisorer
och ersättare utses för tiden fram till dess att ordinarie stämma hållits under det räkenskapsår
nytt val förrättas.

ÅRSREDOVISNING
§ 25 Räkenskapsavslutning och årsredovisning
KFs räkenskapsår är kalenderår. Revisionsberättelsen för KF samt koncernrevisionsberättelsen
ska lämnas till styrelsen minst tre veckor före ordinarie stämma.

§ 26 Fördelning av överskott
Fördelning av räkenskapsårets överskottsmedel sker, sedan eventuellt balanserad förlust täckts,
efter följande grunder:
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1. 15 % av nettoöverskottet avsätts till reservfonden.
2. Efter avsättning enligt punkt 1 ovan kan utdelning på inbetalt förlagsinsatskapital ske
enligt vad som anges i utfärdade förlagsandelsbevis.
3. Förutsatt att därefter kvarvarande överskottsmedel täcker en utdelning på
Konsumentföreningars och Organisationers insatskapital om minst 2% kan sådan
utdelning ske efter beslut av KFs ordinarie stämma.
4. Därefter kvarvarande överskottsmedel kan, efter beslut av KFs ordinarie stämma, delas
ut
a. till Konsumentförening i förhållande till köp från KF eller från KF hel- eller delägt
företag, samt helägt dotterföretag till delägt företag, enligt principer fastställda av
stämman.
b. till Direktanslutna medlemmar i förhållande till gjorda köp inom den
dagligvaruhandelsverksamhet som bedrivs av KF eller av KF hel- eller delägt
företag, samt helägt dotterföretag till sådant hel- eller delägt företag.

§ 27 Motioner
Medlem i KF kan begära att ett visst ärende ska tas upp vid KFs ordinarie stämma.
För Konsumentförening och Organisation sker det genom skriftlig motion till styrelsen senast
den 15 januari samma år stämman hålls.
För Direktansluten medlem sker det genom skriftlig motion till styrelsen senast den 15
november året före det att stämman hålls.
Styrelsen ska lägga fram motionen med ett yttrande för stämman.

STADGEÄNDRING, UPPLÖSNING, TVIST
§ 28 Stadgeändring
Vid ändring av KFs stadgar gäller vad som anges i vid var tid gällande lagstiftning för ekonomiska
föreningar.

§ 29 KFs upplösning
KF ska träda i likvidation om likvidationsplikt föreligger enligt vid var tid gällande lagstiftning för
ekonomiska föreningar.
Sedan verksamheten avvecklats och alla skulder täckts, ska av överskottet först förlagsinsatserna
återbetalas till förlagsandelsinnehavarna och, om något därefter återstår, medlemsinsatserna
återbetalas till medlemmarna. All återbetalning sker med lika inbördes rätt mellan
Förlagsandelsinnehavarna respektive medlemmarna i proportion till deras tillgodohavanden på
respektive insatskonton hos KF vid tidpunkten för likvidationsbeslutet.
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Finns ytterligare tillgångar ska de anslås till konsumentkooperativt ändamål enligt beslut av
stämman.

§ 30 Tvister
Tvist mellan KF och Konsumentförening eller Organisation får inte dras inför domstol utan ska
avgöras av en skiljenämnd på tre personer, som utses enligt gällande lag om skiljeförfarande,
eller genom enklare skiljeförfarande om parterna kommer överens om det. Detsamma gäller tvist
mellan KF och Konsumentförening eller Organisation som varit medlem, om tvisten gäller
medlemskapet eller frågor som hänger samman med medlemskapet.
Tvist mellan KF och Direktansluten medlem kan prövas av allmän domstol.

