
Upplösning av en förening 

Om upplösning av en förening besluts på två på varandra följande möten varav ett ska vara 

årsmötet. Mötena hålls med minst en månads mellanrum och på båda mötena behöver minst ¾ av 

rösterna omfatta upplösning för att ärendet ska kunna gå vidare. 

1. Föreningens styrelse fattar beslut om att upplösa föreningen och föreslå det vid 

medlemsmötet. 

a. Föreningen kan i detta skede börja betala bort skulder och sälja/donera tillgångar i 

enlighet med stadgarna. 

b. En möteskallelse skickas ut till samtliga medlemmar senast 2 veckor innan möte nr 

1. I kallelsen ska framgå att upplösning av föreningen behandlas på mötet.  

c. På mötet fattas beslut om hur återstående tillgångar ska användas. 

d. Man utser så kallade likvidatorer (styrelsen eller skilt utsedda personer) för att gå 

igenom föreningens skulder och tillgångar. 

e. Om föreningen inte har skulder kan slutredovisningen behandlas på följande möte. 

 

2. Likvidatorerna arbetar med att avsluta och redogöra för föreningens verksamhet i en 

slutredovisning. Rapporten sträcker sig från förra godkända bokslut tills föreningen 

upplöses. 

a. Bokslut, verksamhetsberättelser, användning av återstående tillgångar 

b. Uppsägning av avtal 

c. Försäljning av egendom 

d. Redogörelse över donationer av egendom 

e. Likvidationsrapport (=slutredovisning)  

3. Föreningsstyrelsen sammankallar till möte nr 2 enligt samma modell som för möte nr 1. I 

kallelsen ska framgå ifall slutredovisningen (likvidationen) behandlas på mötet. 

a. Slutredovisningen godkänns 

b. Beslut om upplösning fattas.  

4. OM föreningen har skulder kallar likvidatorerna till medlemsmöte för granskning av 

slutredovisningen. 

a. Slutredovisningen godkänns 

5. Då de två mötena fattat upplösningsbeslutet och slutredovisningen godkänts meddelas det 

vidare till Marthaförbundets centralstyrelse. https://www.lyyti.in/upplosning 

6. Efter att föreningens möte godkänt upplösningen och slutrapporten skickas till Patent- och 

registerstyrelsen en anmälan om att upplösa föreningen. Anmälan är gratis men görs på en 

fysisk blankett. https://www.ytj.fi/stc/ytjliitteet/forening-upplosning.pdf Först då svar 

kommit därifrån är föreningen officiellt upplöst.  
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