
Medlemsvillkor 

Villkoren för medlemskap i Village Impact Fund och är ett avtal mellan dig och föreningen. Dessa 

medlemsvillkor är även en formell ansökan om att bli medlem (fysiska personer) eller investerande 

medlem (juridiska personer) i Village Impact Fund.  Syftet med avtalet är att medlemmarna ska fördjupa 

sitt engagemang och tillsammans ska parterna göra långsiktiga och nyttiga investeringar i enlighet med 

Village Impacs syfte, manifest och verksamhetsidé.

1. Firma

Village Impact Fund ek förening, org. nr : 769638-3863 (Village Impact)

2. Styrande värderingar

Våra värderingar ska genomsyra allt vi göra och guida oss i arbetet. Värdeorden är

Ansvar 

Vi ansvarar för våra handlingar och lovar att ta hand om framtida generationer och den planet vi bor på.

Kärlek

Vi visar kärlek och omtanke för individen och vårt samhälle genom att ta hand om dom. 

 

Tillit

Vi skapar tillit genom att inkludera och samverka för att nå våra gemensamma syften.

3. Syfte

Vi finns till för att accelerera omställning till ett vackert, levande, rättvist, hälsosamt, tryggt, inkluderande 

och resilient samhälle för alla.
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4. Vision

Ett samhälle med ren luft, vatten, jord och energi, som är etiskt, ekonomiskt och estetiskt njutbart för 

samtliga invånare och besökare. Och där vi lever hälsosamma och eleganta liv.

5. Fysisk person

Skatterättsligt begrepp som står för människa, en privatperson.

6. Juridisk person

En juridisk person är ett rättssubjekt som kan “förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter”. En juridisk 

person kan alltså ingå avtal, ha egna skulder och fordringar och stämma eller bli stämd i domstol, ha 

anställda mm.

Vissa företagsformer är juridiska personer, t ex aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar, 

medan andra är fysiska personer.

7. Ditt ansvar

Medlemmens åtaganden

Betala medlemsinsatsen om 5 000 SEK (styrelsen informerar om betalsätt efter att din medlemsansökan 

har granskats) om du är en fysisk person.

Betala medlemsinsatsen om 10 000 SEK (styrelsen informerar om betalsätt efter att din medlemsansökan 

har granskats) om du är en juridisk person. Därtill tillkommer en femårig investering enligt 

överenskommet avtal.

Ideologiskt ställa upp bakom de syften och långsiktig investering i enlighet med Village Impacs syfte, 

värderingar och verksamhetensidé.

Deltagande under investeringsbeslut.

Deltagande under föreningsstämma.
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Exponering av partner med logo och klickbar länk, samt enklare informationstext på hemsida – lämplig 

utformning diskuteras mellan parterna om du är en juridisk person.

Det är styrelsen som bär det juridiska ansvaret för verksamheten, inte medlemmarna.

8. Vårt ansvar

Village Impact Funds åtagande

Bereda underlag och bjuda in till investeringsbeslut.

Dela information om investeringar och utfall.

Ombesörja utdelning i framtiden i enlighet med beslut av föreningsstämman i de fall det är möjligt och 

önskvärt (återbäring till investerande/medlemmar).

Exponering av partner med logo och klickbar länk, samt enklare informationstext på hemsidan (gäller 

juridiska personer).

Exponering i media – lämplig utformning diskuteras mellan parterna (gäller juridiska personer).

Betala tillbaka medlemsinsatsen om möjlighet finns i enlighet med lagen om ekonomisk förening vid 

utträde.

Styrelsen har det juridiska ansvaret över föreningens verksamhet.

9. Ersättning

Ersättning (återbäring/överskottsfördelning) till investerande/medlemmar kan ske under förutsättning att 

föreningen har ett positivt resultat och avser att ersätta medlemmarna i form av utdelning. Det sker i 

enlighet med styrelsens förslag till föreningsstämman och lagen om ekonomisk förening.

10. Uppträdande

I alla kontakter med eventuella intressenter skall namnet Village Impact Fund användas, och det är även 

tillåtet att synas tillsamman med andra investerande medlemmars och sitt eget varumärke. Det råder 
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ingen exklusivitet, dvs att det är tillåtet att marknadsföra eller företräda sin egen eller andra 

organisationer gentemot potentiella kunder eller intressenter om det inte sker i konflikt med avtalets 

avsikter

Parterna förbinder sig att agera i enlighet med Village Impacs värderingar, syfte och verksamhetsidé.

Verksamhetsidén är att långsiktigt arbeta med att investera i hälsofrämjande processer för att skapa 

samhällsnytta tillsammans.

11. Äganderätt

Äganderätt till initialt tillfört material

Vardera Parten skall ha den fulla och oinskränkta äganderätten till allt material som Parten initialt tillför 

Samarbetet. Äganderätten avseende vidareutveckling inom Samarbetet eller nytt material framtaget inom 

Samarbetets ram regleras nedan.

12. Äganderätt till resultat

Resultatet i det arbetet som genomförs tillsammans tillfaller alla och kan användas fritt och öppet i 

enlighet med Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)

Detta innebär att du får :

Dela — kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format

Bearbeta — remixa, transformera, och bygg vidare på materialet för alla ändamål, även kommersiellt 

under samma licens som originalet.

13. Avtalstid

Avtalet gäller i fem (5) kalenderår framåt från det att avtalet är signerat.

Sidan  av 4 6



14. Uppsägning

Avtalets upphörande och uteslutning

Medlemskapet i Village Impact kan sägas upp tidigast efter två år efter medlemmens inträde.

Vardera parten äger rätt att säga upp detta avtal om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter 

sina skyldigheter enligt detta avtal och inte vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt 

meddelande härom.

Oavsett skäl till uppsägning kan medlemsinsatsen men inte det investerade beloppet betalas tillbaka till 

medlemmen.

En medlem som inte fullgör sin plikt kan komma att uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

15. Betalning

En insats skall betalas senast fyra (4) veckor efter inträde i föreningen i enlighet med styrelsen 

instruktioner. Insatser som medlem deltar med därutöver betalas efter anfordran.

För juridiska personer kan investeringsbeloppet antingen faktureras i sin helhet vid ett och samma tillfälle 

eller delas upp årsvis efter överenskommelse.

16. Överlåtelse av Avtalet

Ingen får utan den andres skriftliga medgivande helt eller delvis överlåta sina rättigheter respektive 

skyldigheter till tredje man.

17. Sekretess

Det råder ingen sekretess. Alla förväntade och icke förväntade resultat vare sig det är kommersiell, 

teknisk eller av annan karaktär, dokumenterad eller inte, är fritt att användas för eget bruk av respektive 

part.
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18. Meddelande

Meddelanden avseende samarbetet ska främst ske elektroniskt och transparent. Det ska inte finnas några 

sekretessbelagda uppgifter om det inte skriftligen har överenskommits i förväg. All kommunikation ska 

anses vara öppen och offentlig för vem som helst att ta del av och formuleras på så sätt att det tål 

noggrann granskning av extern part.

19. Lagar och tvist

Avtalet skall regleras av svensk rätt, såsom den tillämpas på avtal som ingåtts i Sverige mellan svenska 

parter.

Tvister med anledning av Avtalet skall avgöras av allmän domstol.

Alla parter ska bära sina egna kostnader solidariskt.

20. Ändringar

Ändringar av och tillägg till detta avtal ska skrivas under av parterna för att vara bindande.

21. GDPR

All information om dig sparas i enlighet med GDPR. När du ansöker om medlemskap genom formuläret 

har du samtidigt givit ditt samtycker at föreningen får hantera dina uppgifter inkl bild. Du kan när som 

helst dra tillbaka ditt medgivande. Jag godkänner hantering av personuppgifter härmed.
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