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Varför fusion?
 Vi har lämnat uppbyggnadsfasen och behovet av det lokala
engagemanget har minskat.
 Vi har svårt att få ideella krafter till styrelse och föreningsdrift
 Genom att gå samman kan vi rationalisera och ta avlönad hjälp för tyngre
poster
 Flera av föreningarna har visat intresse att gå samman.
Exakt vilka det blir vet vi inte i dagsläget utan har delvis att göra med
utfallet av denna extrastämma som hålls i flera föreningar.

Solidarisk fusion, varför?
 Hela byggandet och driften har hittills präglats av solidaritet
 I projektet fördelades mycket kostnader med utjämning mellan områdena
 Under drift har alla uppkomna kostnader fördelat solidariskt, inte var det
uppstått.
 Intäkterna fördelas utifrån antal portar, oavsett var intäkterna kommer

 När både byggprojekt och drift haft en solidarisk konstruktion så bör
fusionen präglas av det samma.

Vad innebär en solidarisk fusion?
 Föreningarna går in med de tillgångar de har, som ett gemensamt bidrag
till den nya enheten.
 Ett nytt insatsbelopp beräknas utifrån det gemensam egna kapital som
ingående föreningar har vid fusionen.
 Ingen återbetalning sker till medlemmar och ingen behöver skjuta till nytt
kapital
 Alla kostnader och intäkter som uppstår efter fusion hanteras gemensamt

Hur går fusionen till?
 En fusionsplan upprättas som beskriver hur det skall gå till och vilka som skall
fusioneras. Godkänns av respektive styrelse.
 Planen anmäls till bolagsverket.
Bolagsverket kungör fusionen för yttrande och det måste gå 30 dagar
 Fusionsplanen godkänns (på ordinarie stämma) av alla ingående
föreningar. Detta tas som ett majoritetsbeslut.
 Det finns en ”mottagande” förening som ändrar lite i sina stadgar för att
kunna ta emot de andra medlemmarna. Detta gör dom på sin stämma.
 Beslut om fusionsplanen måste bekräftas på ytterligare en stämma
(extrastämma) och då måste det vara 2/3 majoritet.
 Den mottagande föreningen ansöker hos bolagsverket att verkställa fusion.

Ungefärlig tidsplan
 Extrastämma1 under mars.
Startar processen och godkänner revisor för fusionen
 Ordinarie stämma under maj
 Extrastämma2 början av Juni
 Fusionen genomförd i början av hösten (September?)

Ulf Selander

Revisor på Grant Thornton i Karlstad
 För fusionen måste vi upprätta en fusionsplan
 Fusionsplanen måste granskas och godkännas av en auktoriserad eller
godkänd revisor innan den skickas till Bolagsverket
 Revisorn måste väljas och godkännas av medlemmarna i samtliga
föreningar. Detta gör vi på denna extrastämma.
 Revisorn skall företräde medlemmarna och säkerställa att allt går rätt till.
 Ulf är från Karlstad och är godkänd revisor, han har jobbat med revison och
liknande i 29 år.
 Läs mer om Grant Thonton på www.grantthornton.se
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