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Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB - Sveriges 
Lustgård  
§ 1. Firma 
Aktiebolagets företagsnamn (firma) är KFV Marknadsföring AB - Sveriges 
Lustgård. 
 
§ 2. Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Södermanlands län och Katrineholms kommun. 
 
§ 3. Verksamhet 
Bolagets verksamhet ska vara marknadsföring, försäljning och 
marknadsutveckling av platsen Katrineholm och övriga KFV regionen, med 
syfte att stärka varumärket Sveriges Lustgård. Bolaget ska också verka för att ge 
god service till besökare i Katrineholm samt marknadsföra destinationen i natur, 
kultur -och sportperspektiv för att få fler besökare till Katrineholm. 
 
§ 4. Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska vara 100 000 kronor. 
 
§ 5. Aktiernas nominella värde 
Aktie ska lyda på 1000 kronor. 
 
§ 6. Fördelning av aktier 
Företag och/eller företagarorganisationer kan förvärva aktier i KFV 
Marknadsföring AB, dock maximalt 5 aktier per företag och/eller 
företagarorganisation. Aktiestocken ska fördelas så att offentliga organisationer 
(kommuner, landsting etc.) innehar 30 % av den totala aktiestocken. 
 
§ 7. Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter med lägst 3 och 
högst 5 styrelsesuppleanter. Styrelsens ordförande ska representera näringslivet 
och väljs av stämman för en 2-årsperiod. Ledamöter väljs av stämman för en 2-
årsperiod. Styrelsen är öppen för adjungering vid olika projekt. 
 
§ 8. Revisorer 
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 1 
revisorssuppleant. 
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§ 9. Kallelse 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brevpost till aktieägarna tidigast 4 
veckor och senast 2 veckor före stämma. 
 
§ 10. Ärenden på årsstämman 
På årsstämman ska följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Val av en eller två justeringsmän. 
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
5. Godkännande av dagordning. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen och 
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när 

sådan förekommer. 
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer. 
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen (exempelvis motioner från styrelseledamöter som 
inkommit senast 10 dagar innan årsstämman). 

 
§ 11. Röstning 
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda 
och företrädda aktier utan begränsningar i röstetalet. 
 
§ 12. Räkenskapsår 
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 
§ 13. Offentlghet 
Allmänheten äger ej rätt att ta del av bolagets handlingar. Styrelsen kan dock på 
förekommande anledning ombe verkställande direktör att redovisa bolagets 
handlingar för andra aktörer än aktieägare. 
 
Bolagsstämman kan hållas på annan plats i Södermanlands län än Katrineholms 
kommun. 
 
§ 14. Varumärket Sveriges Lustgård 
Varumärket Sveriges Lustgård ägs av föreningen Sveriges Lustgård med säte i 
Katrineholm. 
Genom licensavtal med föreningen äger KFV Marknadsföring AB nyttjanderätt 
till varumärket. 
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§ 15. Tvist 
Tvist i anledning av detta avtal ska slutligen avgöras i tingsrätt. Om uppgifter i 
bolagsordning och aktieägaravtal befinns vara motstridiga, ska aktieägaravtal 
gälla före bolagsordning. 

_________________ 
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