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Föreningen och dess medlemmar,
särskilt på arbetsmarknaden

Av professor CARL HEMSTRÖM, Sverige

1. Inledning

Med en förening förstås enligt svensk rätt en sammanslutning av fysiska
och/eller juridiska personer för ett för de sammanslutna gemensamt ända-
mål och enligt stadgar, som möjliggör ett växlande antal medlemmar. Där-
till måste det finnas en organisation som möjliggör beslutsfattande i upp-
kommande frågor och (i en rättskapabel förening) dessutom någon, som
kan företräda föreningen i förhållande till tredje man. Det skall härutöver
anmärkas, att det enligt svensk rätt är nödvändigt att skilja mellan det
ändamål, som en förening har, och det sätt, på vilket ändamålet avses kom-
ma att realiseras — enligt svensk terminologi verksamhetsföremålet —
eftersom dessa blir av betydelse för den enskilda föreningens klassificering
som ideell eller ekonomisk.

Den sammanslutning som föreligger vid en föreningsbildning brukar
karaktäriseras som kontraktsrättslig. Det sägs sålunda att de som bildar en
förening träffar ett avtal och att den som ansluter sig till en förening blir
avtalsrättsligt bunden.1 Emellanåt antyds det dock att endast mera betydel-
sefulla föreningar skulle kunna återföras på ett föreningsavtal — i övriga
fall skulle det däremot föreligga ett slags faktisk samverkan, som inte kan
anses ge upphov till rättsliga förpliktelser mellan förening och medlem.
Likafullt torde i flera fall dylik samverkan ge upphov till ideella föreningar
som är rättskapabla, vilket alltså innebär, att de kan träffa avtal med och
bindas i förhållande till tredje man. Enligt mitt sätt att se är det därför
riktigare att å ena sidan dra en gräns mellan föreningar, som då alla är
grundade på ett avtal, och ett slags sociala organisationer, som inte har ställ-
ning av rättskapabla föreningar, men å andra sidan erkänna, att domstolarna
emellanåt kan underlåta att pröva tvister mellan föreningar och deras med-
lemmar. Till frågan när så kan ske skall jag återkomma i avsnitt 3 nedan.

Enligt svensk rätt skiljer man såvitt gäller privaträttsliga föreningar

1 Jfr härtill Tore Sigeman i anmälan av Carl Hemström, Uteslutning ur ideell
förening, i SvJT 1974 s. 298.
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mellan huvudgrupperna ekonomiska och ideella föreningar. Gränsen mellan
dessa båda kategorier följer av 1 § lagen om ekonomiska föreningar, som
beskriver en ekonomisk förening som en förening som har till ändamål att
främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksam-
het. Skall en ekonomisk förening registreras måste den därtill vara koopera-
tiv. En ideell förening blir då en organisation som endera främjar ideella
ändamål eller genom icke-ekonomisk verksamhet främjar medlemmarnas
ekonomiska intressen. För finsk rätts vidkommande finns en bestämning
i lag om föreningar 1 §: För gemensamt fullföljande av syfte, som ej strider
mot lag eller god sed, må förening bildas med iakttagande av lagens be-
stämmelser. Lagen gäller dock inte sammanslutningar för sådan verksam-
het, som åsyftar att förskaffa deltagarna vinst eller annan omedelbar eko-
nomisk nytta, eller som i övrigt är huvudsakligen av ekonomisk natur, ej
heller föreningar som i lagstiftningsväg bildas för särskilda ändamål. Vidare
gäller särbestämmelser för religiösa samfund. — Rubriken för denna skrift
inkluderar väl i och för sig även de ekonomiska föreningarna, men be-
gränsningen »särskilt på arbetsmarknaden» visar dock, att i varje fall hu-
vudvikten skall läggas vid fackföreningar och arbetsgivarorganisationer,
nedan emellanåt sammanfattande betecknade som fackliga organisationer.
Dessa båda arter av föreningar är i bland annat Sverige att klassificera som
ideella föreningar.

Men termen förening kan enligt svensk rätt i och för sig tänkas omfatta
även organisationer inom den offentliga sektorn av samhällslivet. I Sverige
finns t.ex. s.k. samfällighetsföreningar, vilka namnet till trots enligt min
åsikt är att klassificera som offentligrättsliga bl.a. på grund av att de har
fått särskilda uppgifter att utföra inom det offentligrättsliga systemet och
att de bygger på ett legalt tvång till medlemskap. De frågor som aktualiseras
i det följande kan i många fall vara att lösa på samma sätt för offentlig-
rättsliga som för privaträttsliga föreningar. Inte desto mindre lämnas de utan-
för den fortsatta framställningen — denna skall som sagt i huvudsak in-
riktas på arbetsmarknadens organisationer.

Om alltså den fortsatta framställningen med mindre annat särskilt på-
pekas har de ideella föreningarna som objekt måste konstateras, att denna
kategori inom sig rymmer organisationer av vitt skilda slag. Vi möter här
i varje fall i Sverige allt från små till mycket stora föreningar, föreningar
som driver näringsverksamhet och föreningar som ägnar sig helt åt ideell
verksamhet, föreningar som främjar rent ideella ändamål och föreningar
som har till syfte att tillvarata sina medlemmars ekonomiska intressen. Det
centrala för den ideella föreningen torde enligt svensk rätt vara, att den inte
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får användas för näringsverksamhet i syfte att åstadkomma vinst till för-
delning bland medlemmarna. I vissa föreningar är medlemskapet trots att
föreningarna är privaträttsliga i verkligheten tvunget medan det i andra är
helt frivilligt. Vissa föreningar har fått uppgifter av det allmänna medan
andra endast har de uppgifter som medlemmarna givit dem. Svaret på de
frågor som aktualiseras i det följande kan i flera fall bli beroende av vilken
kategori av föreningar som diskussionen skall gälla.

Med hänsyn till att framställningen främst skall inriktas på de föreningar
som verkar på arbetsmarknaden kan vi konstatera, att dessa föreningar har
till uppgift att stödja sina medlemmar i dessas egenskap av arbetsgivare och
arbetstagare. Medlemskapet i dem torde inte i något av de nordiska länder-
na vara tvunget enligt lag men det kan i flera fall i verkligheten vara mer
eller mindre nödvändigt — hur nödvändigt är en av de frågor som är av
intresse i detta sammanhang, eftersom rättsföljderna kan tänkas vara be-
roende härav. I de nordiska länderna har därtill dessa föreningar uppgifter
som det allmänna har givit eller lagt på dem — bland annat att träffa de
kollektivavtal, som utgör en grundläggande beståndsdel i det system för fast-
ställande av anställningsvillkor och liknande, som man möter i dessa länder.

Men det är också nödvändigt att observera, att föreningarna inte alltid
är sammanslutningar blott i ett led. Mycket vanligt är att föreningar sluter
sig samman i en topporganisation. Relationen mellan en sådan topporgani-
sation och dess medlemmar, d.v.s. de anslutna föreningarna, torde i flerta-
let fall vara att bedöma på samma sätt som relationen mellan primärföre-
ningen och dess medlemmar. I vissa avseenden kan dock särlösningar före-
komma eller i varje fall vara lämpliga. Men vid sidan av topporganisatio-
ner och deras medlemmar förekommer det i varje fall i Sverige att ideella
föreningar splittrar upp sina aktiviteter på under föreningar, till vilka deras
medlemmar hänförs efter skilda principer. I detta fall ingår medlemmarna
samtidigt som medlemmar i både huvudförening och underförening(ar). Som
exempel från Sverige kan nämnas organisationsstrukturen inom fackför-
bunden på LO-sidan, vilka fungerar som föreningar på både förbundsnivå,
avdelningsnivå och klubbnivå. Även för detta fall förekommer i flera fall
särlösningar jämfört med vad som är fallet i den ursprungliga relationen
förening-medlem. — Den fortsatta framställningen inriktas dock i huvud-
sak på relationen förening — enskild medlem (som dock i arbetsgivarföre-
ningar kan vara juridiska personer).

När det gäller frågor med anknytning till olika slag av föreningar finns
det anledning att, i varje fall då fråga är om rättskapabla föreningar, skilja
mellan interna och externa frågor. Med de interna frågorna avser jag då
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spörsmål med anknytning till beslutsfattandet inom de organ, som kan fin-
nas i en förening, och vissa frågor i relationen till medlemmar, förtroende-
valda och funktionärer. De externa frågorna gäller åter föreningens kon-
takter med helt utomstående tredje män — såväl privaträttsliga som offent-
ligrättsliga subjekt. Mot bakgrund av att ämnet för denna skrift är föreningen
och dess medlemmar kommer jag i den fortsatta framställningen att begränsa
mig till frågor, som jag här kallat interna, vilket dock inkluderar vissa frågor
med anknytning till föreningarnas verksamhet på arbetsmarknaden.

Men även inom det område som kan betecknas som det interna kom-
mer en begränsning att göras, nämligen till de delar av detta som gäller re-
lationen till de enskilda medlemmarna (i något fall dock till enskilda utom-
stående arbetsgivare och arbetstagare). I ideella föreningar finns olika or-
gan, inom vilka beslutanderätten i uppkommande frågor är fördelad. En
vanlig organkedja ser i Sverige ut på det sättet, att det överst i organhierarkien
finns ett medlemsmöte, eventuellt ersatt av en fullmäktigeförsamling (ofta
kallad kongress eller liknande), att det därunder finns ett förvaltningsråd
(ofta kallat förbundsråd eller liknande), och att det därunder finns en styrelse
i vilken kan ingå ex.vis en verkställande ledamot. I vissa fall kan i ideella
föreningar medlemsomröstningar ersätta beslut av stämma eller fullmäktige.
Till dessa kommer i flertalet fackföreningar ett antal anställda funktionärer.
Inom den organstruktur som således förekommer i föreningarna har med-
lemmarna i regel inflytande endast i det organ, som befinner sig överst i
den hierarkiska kedjan, medlemsmöte, eller, indirekt, fullmäktigeförsam-
ling. Jag kommer därför att i den fortsatta framställningen iaktta den be-
gränsningen, att organ i vilka medlemmarna inte har inflytande i huvudsak
lämnas utanför denna.

Till sist skall jag i detta inledande avsnitt beröra en terminologisk fråga.
Den del av associationsrätten som gäller föreningarnas juridik kan kal-

las föreningsrätt. För svensk rätts vidkommande står emellertid termen
föreningsrätt sedan lång tid tillbaka för rätten för arbetstagare resp arbets-
givare att utan hinder av motparten på arbetsmarknaden tillhöra fackliga
organisationer och att utnyttja medlemskapet i dessa m.m. Därför använ-
der jag då fråga är om svensk rätt företrädesvis termen organisationsrätt
i fråga om det associationsrättsliga regelsystemet i vad avser föreningar. Oav-
sett vilken term man använder synes den vara mindre lämplig i något nor-
diskt land. En term som möter i boken Arbetsrätten i Norden (NU 1984:10)
är den interna föreningsrätten. Eftersom föreningarna dock har relationer
även till tredje man är termen den allmänna föreningsrätten, som i ifråga-
varande bok möter vid behandlingen av finsk rätt, bättre från svensk ut-
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gångspunkt. — Jag kommer under alla omständigheter att undvika termen
föreningsrätt i den fortsatta framställningen, som utgår från och främst
speglar rättsläget i Sverige.2

2. Normkällor

Frågan vilket normunderlag som kan begagnas för att lösa de problem
som uppkommer i relationen mellan förening och medlem synes i stort sett
vara att besvara på samma sätt i alla de nordiska länderna.

Överst i normhierarkien står tillämplig lag. Speciallag återfinns dock en-
dast i begränsad omfattning i de nordiska länderna i vad gäller ideella före-
ningar. Blott i Finland finns en allmän lagstiftning om ideella föreningar,
nämligen lag om föreningar från 1919. Det föreligger dock ett förslag till
ny lagstiftning i Kommittébetänkande 1984:1 med förslag till föreningslag.
I Danmark antogs dock 1984 lagen om fonder och vissa föreningar, enligt
vilken bl.a. arbetsgivarföreningar och fackföreningar skall anmälas för re-
gistrering senast tre månader »efter oprettelsen» (47 §). Undantag göres dock
för föreningar vilkas »aktiver ikke overstiger 250.000 kr., samt foreninger
af kommuner og amtskommuner». De föreningar som omfattas av denna
lag är skyldiga bl.a. att ha stadgar av viss omfattning samt styrelse och revisor
liksom att utarbeta årsredovisning. För svenskt vidkommande gäller åter
att det visserligen finns en lag om ekonomiska föreningar från 1951 men
att en allmän lagstiftning om ideella föreningar saknas. 1951 års föreningslag
är dock på utgående, ett förslag till ny lag om ekonomiska föreningar har
i oktober 1986 förelagts riksdagen genom proposition 1986/87:7.2a Därtill
finns dock i Sverige bl.a. vissa regler som är tillämpliga på näringsidkande
ideella föreningar.

Vid sidan av speciallag gäller att regler i annan lagstiftning som kan be-
röra relationen förening — medlem skall beaktas. Från svensk rättspraxis
kan här pekas på avtalslagen 36 § som ger möjlighet att jämka oskäliga av-
talsvillkor.

Men vid sidan av detta material är innehållet i de stadgar, som antagits
för berörda föreningar, tillämpliga. Dessa stadgar måste i vissa fall stå i
överensstämmelse med föreskrifter av en överordnad organisation. Härtill

2 Jfr till svensk rätt generellt Carl Hemström, Organisationernas rättsliga ställning,
3 uppl, Sthlm 1987, med vidare referenser.

2a Propositionen har sedermera antagits av riksdagen med två smärre justeringar.



228 Carl Hemström

möter man i doktrinen i skilda nordiska länder hänvisning till den interna
praxis, som kan ha utvecklats i en viss ideell förening. Detta material bör
i varje fall kunna förväntas vara känt bland medlemmarna och av dem som
är aktiva inom föreningen.

I svensk doktrin hänvisas härtill till god föreningssed som sägs motsvara
en inom tillämplig föreningstyp allmänt accepterad standard av godtagbar
kvalitet.

Härtill bör gälla, att organ som befinner sig högre upp i den interna
hierarkien kan ge organ eller befattningshavare längre ner i samma hierarki
förhållningsorder som i princip är bindande för dessa.

I de nordiska länderna torde vidare gälla, att majoritets- och likhets-
grundsatserna är tillämpliga i de ideella föreningarnas interna förhållanden.
Med majoritetsprincipen förstås då, att en majoritet av viss storlek inom
berört organ / regel äger träffa avgörandet i uppkommande frågor. En-
stämmighet fordras sålunda blott undantagsvis. Med likhetsgrundsatsen
förstås åter, att medlemmarna i princip har rätt att fordra samma behand-
ling som övriga medlemmar med mindre undantag från principen kan åter-
föras på lag eller stadgar (inkl intern praxis). Alltså kan stadgarna ex.vis
bestämma olika avgifter för skilda medlemskategorier. I svensk doktrin
möter härtill uppfattningen om tillämpligheten av en generalklausul av
innebörd, att beslut som i och för sig kan anses formellt stadgeenliga kan
vara ogiltiga, om de förrycker förhållandet mellan medlemmarnas på med-
lemskapet grundade rättsställning och därvid åstadkommer otillbörlig för-
del resp nackdel för viss medlem till nackdel resp fördel för andra medlem-
mar. Men man kan också säga att allmänna principer fordrar saklighet vid
avgörandet då medlemskapet är betydelsefullt för medlemmarna.

Härtill kommer att aktuell rättspraxis generellt slår igenom.
Slutligen skall blott nämnas, att andra näraliggande rättsområden gene-

rellt synes spela en stor roll på föreningsjuridikens område. Dessa kan här-
vid ex.vis öva inflytande på lösningen av likartade problem; emellanåt är
det t.o.m. fråga om en analog tillämpning av vissa regler.

3. Om domstols överprövning3

Det är ett känt förhållande, att domstolarna i många länder har tvekat
då det gällt frågan om de bör ingripa, när en föreningsmedlem ansett att

3 Jfr härtill ämnena vid 14 och 18 nordiska juristmötena 1928 resp 1948: I hvilken
Udstrækning bør Tvistigheder mellem en Forening og dens Medlemmer ved Foreningens
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ett beslut träffat av en ideell förening står i strid med de normer, som gäller
för föreningens verksamhet. Skälen härtill har varierat. Att det till att börja
med måste vara fråga om något som ger upphov till rättsliga förpliktelser
får anses vara klart. I Sverige har diskussionen ibland gällt spörsmålet, om
de ideella föreningarna har rätt till ett slags autonomi. Härtill kan man
emellertid för svensk rätts vidkommande ställa frågan, om talan om upp-
hävande av ett av en ideell förening träffat beslut går att föra in under de
allmänna förutsättningarna för talan enligt rättegångsbalken eller om man
eventuellt i vissa fall därtill kan tala om ett slags talan å konstitutiv dom.

Förutsatt att de grundläggande processrättsliga förutsättningarna för
prövning föreligger torde det kunna antas, att de svenska domstolarna i och
för sig kan pröva både formerna för och det sakliga innehållet i förenings-
stämmo- eller fullmäktigebeslut träffade av fackliga organisationer. Vidare
synes domstolarna när det gäller fackliga organisationer inte bara överpröva
beslut som på ett direkt sätt gäller viss medlem i dennes ställning som medlem
utan även i vad gäller ekonomiska implikationer för denne. Inte desto mindre
har det nyligen gjorts gällande, att svenska domstolar inte bör överpröva
beslut träffade av fackliga organisationer då frågan inte avsett spörsmålet
om medlems rätt att vara kvar som medlem i organisationen utan i stället
gällt dennes bundenhet av beslut om kollektiv hemförsäkring.4 En dom-
stolsprövning av frågan om föreningen hållit sig inom stadgarnas föremål
och syfte innebär, har det sålunda sagts, i sig en viss statlig kontroll av
föreningen och leder lätt till en ännu mer omfattande kontroll. Man kan
därmed hamna i en situation där den i den svenska regeringsformen skyddade
friheten att bilda och verka i föreningar — enligt svensk terminologi före-
ningsfriheten — inskränks på ett otillåtet sätt. Minoritetens behov av rätts-
skydd är inte lika starkt som i uteslutningsfallen och motiverar inte, att fack-
föreningarnas självbestämmanderätt genombryts utom i mycket flagranta
fall eller där åtgärden medför mera betydande höjningar av medlemsavgiften.

I dansk och norsk doktrin har man därtill sökt att dra gränsen mellan
fall där domstolarna bör ges rätt att överpröva föreningsbeslut med ut-
gångspunkt från om fråga är om vad som kan hänföras till området för
föreningarnas selvstyre och sådant i vilka de utövar selvdømme.5 Selvstyret

Vedtægter kunne unddrages Domstolenes Afgørelser? (1928 s. 126 ff) resp Om begrensning
av voldgiftavtaler og foreningsvedtekter, som utelukker rettergang ved fremtidige tvister
(1948 s. 112 ff).

4 Se Anna Christensen, Kollektivanslutning till hemförsäkring och till politiskt
parti, i Festskrift till Henrik Hessler, Sthlm 1985, s. 101 ff.

5 Jfr till dessa frågor Ole Hasselbalch, Foreningsret, Khvn 1983, s. 199 ff, och Jo
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har i dansk doktrin sagts omfatta situationer, där det blott föreligger ett
beslut som träffats enligt den föreningsmässiga självstyreordning som det
är nödvändigt att respektera, om man över huvud skall acceptera tanken
på selvstyre. Men gränsen mellan selvstyre och selvdømme har sagts vara
svår att dra. Också i Norge möter som sagt samma frågeställning. Det har
sålunda uttalats, att föreningen har rätt till selvstyre, så länge de beslut som
den träffar kan återföras på dess allmänna regler om rätt att träffa bindande
avgöranden på medlemmarnas vägnar, alltså dess kompetensregler.

Men även om det nog kan föreligga en rätt för föreningens beslutande
organ att slutligt avgöra om en viss fråga skall eller inte skall tas upp till
behandling synes mig gränsen till det, som går att överpröva och också i
princip bör överprövas av domstol i mycket vara flytande. Är inte idén om
selvstyret i verkligheten en utväxt av myndigheters och andra offentligrätts-
liga organs relativt stora frihet att fatta eller inte fatta beslut snarare än en
naturlig del i en privaträttslig organisations verksamhet? Jfr för övrigt här-
till de ganska begränsade maktmedel som — i varje fall enligt svensk rätt
— tillkommer medlemmarna i en förening (avsnitt 8 nedan). Är man härut-
över verkligen i behov av ett selvstyre-område inom vilket överprövning inte
äger rum?

Men vid sidan av det nu sagda står frågan om det bör accepteras, att
de ideella föreningarna äger rätt att förbehålla sig det slutliga avgörandet
i uppkommande tvister med sina medlemmar, vilket kan kallas frågan om
föreningarnas rätt till självdom. Innan jag går in på denna fråga bör dock
framhållas, att skiljeavtal i princip är giltiga i Sverige på organisationsrät-
tens område. Det finns dock exempel på att skiljeklausuler i stadgar för ideel-
la föreningar underkänts, dels i fall där de inte garanterat en objektiv pröv-
ning (se NJA 1982 s. 853 avseende utträde ur kommunalarbetareförbundet)
dels där den fråga som varit föremål för avgörande betraktats som konsu-
menträttslig (Svea hovrätt beslut 1984-06-15, 11 :SÖ 60 avseende elektriker-
forbundets hemförsäkringsavtal med Folksam).

Att föreningarna kan önska hålla domstolarna utanför sina interna
problem må vara förklarligt. Och detta kan de försöka åstadkomma genom
att förklara, att träffade föreningsbeslut skall vara slutliga, att intern över-
prövning ersätter domstolsprövning, eller liknande.

Frågan är emellertid om sådana klausuler skall anses leda till, att dom-
stolarna bör avstå från överprövning.

Hov, Selvdømme i foreningsforhold, i TfR 1982 s. 181 ff, båda med vidare referenser
till dansk och norsk doktrin.
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Om man som jag har gjort ovan från förenings juridikens område undan-
tar rättsförhållanden av så okomplicerad art, att man hellre än om föreningar
bör tala om sociala organisationer, återstår inte desto mindre ett stort antal
ideella föreningar i vilka medlemskapet, om man betraktar det utifrån,
framstår som ganska betydelselöst. Dessa ideella föreningar är enligt svensk
rätt inte desto mindre rättskapabla, och detsamma torde vara fallet i de
övriga nordiska länderna, i Finland dock förutsatt att de registrerats i justi-
tieministeriets föreningsregister. De kan följaktligen med tredje man ingå
avtal, som därefter kan underställas domstols prövning. Och vad gäller
relationen till medlemmarna kan föreningarna i varje fall i Sverige vända
sig till domstol med ex.vis krav på betalning av förfallna medlemsavgifter.
Bör då inte den medlem, som anser sig ha betalat en för hög medlemsav-
gift, kunna vända sig till domstol med yrkandet, att föreningen skall åläggas
att återbetala för mycket erlagda avgifter? Föreningen bör väl, liksom med-
lemmen, ha att hålla sig till det avtal, som stadgarna utgör? Och säger man
det har jag svårt att se, varför domstol inte skulle äga eller t.o.m. ha att
i princip döma i en tvist, som gäller frågan om ett beslut av en ideell före-
ning håller sig inom den ram som stadgarna anger. Det förhållandet, att
de ideella föreningarna inom mycket vida ramar äger anta de stadgar, som
de önskar innebär enligt min uppfattning inte, att föreningarna inte också
bör ha att följa de stadgar som de själva antagit.

Nu kan man trots det sagda tänka sig att domstolarna i vissa fall avstår
från att överpröva beslut av ideella föreningar till följd av att särskilda skäl
föreligger, såsom att ett avtal härom har träffats (vilket i så fall vanligen
sker genom en bestämmelse härom i stadgarna) eller att en domstol inte rim-
ligen kan överpröva om en viss medlem är tillräckligt sällskaplig för att till-
höra en sällskapsförening eller tillräckligt religiös för att tillhöra ett reli-
giöst samfund eller tillräckligt marxistisk för att tillhöra ett marxistiskt parti.
Alltså ett slags implicit avtal vars innehåll fast st älles genom tolkning. Men
detta bör då vara undantag från huvudregeln att överprövning sker och inte
den huvudregel om föreningsautonomi, från vilken undantag i sin tur kan
göras.6

Stadgeklausuler av innebörd att överprövning från domstols sida inte
skall vara möjlig kan i och för sig vara helt entydiga, men de kan också ligga
i en klausul som ger beslutande föreningsorgan en rätt att bygga sitt beslut
på en subjektiv grund eller kanske t.o.m. att träffa ett helt skönsmässigt
avgörande. Från denna utgångspunkt kan man komma till resultatet, att

Jfr härtill Tore Sigeman i SvJT 1974 s. 298 f.
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formerna för fattande av föreningsbeslut bör överprövas även om över-
prövning inte bör ske i fråga om föreningsbeslutets sakliga innehåll.

Men även om en stadgeklausul med förbud mot domstols överprövning
skulle vara för handen kan i vissa fall skälen mot att låta denna klausul få
genomslagskraft vara så stora, att domstol bör sätta sig över den och trots
allt ingå i överprövning av frågor som medlemmar underställer dem. Här
kan pekas på att rättsläget i Sverige är det, att domstolarna utan undantag
överprövar uteslutningsbeslut som fattats av fackliga organisationer men
även av andra organisationer i vilka medlemskapets ekonomiska betydelse
är stor. I vad gäller frågan om svenska elektrikerforbundet haft stadgestöd
för fattandet av ett beslut om hemförsäkring av förbundets medlemmar
saknas ännu i skrivande stund uppgift om hur svenska högsta domstolen
kommer att ställa sig — frågan avses emellertid komma att prövas av HD
under våren 1987.7 Och vad gäller klander i ideella föreningar av
föreningsstämmo- och fullmäktigebeslut har jag för min del utgått från att
domstolarna kan pröva de frågor som medlemmarna underställer dem —
för hur skall medlemmarna eljest kunna vara försäkrade om att även före-
ningarna håller träffade avtal (stadgar)?

Härtill kan fogas, att föreningsbeslut som klart avviker från en rimlig
tillämpning av stadgarna eller som leder till ett oskäligt resultat även i övrigt
torde böra åsidosättas.

Men även om huvudregeln enligt min uppfattning bör vara den, att dom-
stolarna bör överpröva föreningsbeslut som träffats av föreningsstämma eller
föreningsfullmäktige i ideella föreningar eller, och det oavsett vem inom
föreningen som fattat avgörandet, som gäller medlemmens personliga rela-
tioner till föreningen eller hans personliga rättsställning i annat avseende,
är det viktigt att observera, att det nu sagda inte innebär, att varje före-
ningsbeslut kommer att underkännas. Det viktiga är, att de föreningsbeslut
av nyss omnämnda slag som träffas kan upphävas, om domstolen finner
att de är felaktiga. Dock är det kanske anledning att i detta sammanhang
peka på nödvändigheten av, att domstolarna har förståelse för föreningar-
nas legitima behov av att kunna fatta beslut som är centrala för majoriteten

7 I frågan om ett norskt fackförbund ägt teckna kollektiv hemförsäkring och be-
sluta att avgiften skulle betalas genom tillägg i kontingenten förklarade norska Høyeste-
rett i Rt 1967 s. 1373 att tre förbundsmedlemmar, som väckt talan mot förbundet, hade
rätt att reservera sig. Men se även Rt 1969 s. 1129 ang uteslutning av samma medlemmar
p.g.a. att de uttalat sig nedsättande om och misstänkliggjort förbundet och dess för-
troendemän. Se härtill ex.vis Eivind Smith, Organisasjonsrett, i Husadvokaten, Bind I,
Oslo 1986, ss. 198 och 200.
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av föreningsmedlemmar men samtidigt markera minoritetens och enskilda
medlemmars krav på att gällande stadgar och vad som följer av andra norm-
källor skall iakttas och att medlemmarna dessutom ges erforderligt skydd
mot eventuella övergrepp.

Det ovan sagda kompliceras emellertid i viss mån av den rätt till före-
ningsfrihet, som följer av olika internationella konventioner och i Sveriges
fall av föreskriften i regeringsformens andra kapitel första paragraf som
föreskriver, att varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
föreningsfrihet, d.v.s. frihet att sammansluta sig med andra för allmänna
eller enskilda syften. Det kan naturligtvis sägas, att det ligger i farans rikt-
ning att domstolarna om de alltför fritt tolkar föreningarnas stadgar kan
komma att, såsom representanter för det allmänna, begränsa medborgar-
nas rätt att fritt bilda och verka i föreningar. Men det frågan gäller i sam-
band med domstols överprövning i de här aktuella fallen är närmast, om
medlemmarna skall kunna begränsa föreningarnas frihet, inte om det all-
männa skall kunna det.

Sammanfattningsvis är det alltjämt en central fråga i vilken utsträck-
ning självdom bör accepteras på den interna föreningsjuridikens område.

4. Bildande

Frågan om föreningarna och deras medlemmar aktualiseras redan vid
bildandet av en förening. Frågan i detta fall är väl huvudsakligen den, när
bundenhet uppkommer för dem, som deltar i bildandet. Det torde vara
ganska naturligt att här bygga på tidpunkten då föreningen faktiskt är bil-
dad, d.v.s. då stadgar antagits.

5. Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter i ideella föreningar

När en ideell förening väl är bildad uppkommer frågan, vilka rättigheter
och skyldigheter som medlemmarna har i relation till den förening som de
är medlemmar i.

Frågan om en förening måste vara demokratisk, d.v.s. enligt svensk upp-
fattning ge medlemmarna i varje fall del i beslutsfattandet på förekommande
föreningsstämmor eller — indirekt — fullmäktigesammankomster, är inte
nämnvärt diskuterad i svensk organisationsrättslig litteratur. Av den svenska
lagen om ekonomiska föreningar följer, att medlemmarna har denna rät-
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tighet, men inte desto mindre tillåts stadgebestämmelser, som i vissa lägen
begränsar medlemmarnas rätt härtill. En stadgeklausul som föreskriver, att
medlem inte får fulla förvaltningsbefogenheter förrän han tillhört föreningen
viss, i stadgarna angiven, tid, är sålunda tillåten. Härtill kommer att lagen
om ekonomiska föreningar föreskriver, att medlem som uteslutits genast
förlorar rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens ange-
lägenheter. Slutligen gäller, att föreningsmedlem (resp ombud för medlem)
i vissa lägen till följd av jäv är förhindrad att delta i beslutsfattandet.
Motsvarande får väl antas gälla även för ideella föreningar. Men att före-
skriva begränsningar som inte går att sakligt motivera kan nog inte anses
tillåtet för de fackliga organisationerna på arbetsgivar- och arbetstagarsidan
— det torde kunna antas att de föreningar som av det allmänna fått upp-
giften att företräda sina medlemmar också måste följa de demokratiska spel-
reglerna. — Jag behandlar i det följande endast föreningar som följer de
demokratiska spelreglerna.

Ju mer beroende medlemmarna är av sina föreningar desto viktigare är
det med rättsliga garantier i vad avser formerna för och det materiella inne-
hållet i beslutsfattandet.

Vad till att börja med gäller föreningsstämma har varje medlem i en
demokratisk förening i princip rätt att delta, yttra sig och rösta i före-
kommande frågor. Utöver de begränsningar som jag nämnt strax härovan
kan man väl i fackföreningar även tänka sig ex.vis stadgeföreskrifter som
begränsar rösträtten för den medlem som inte erlagt förfallna avgifter till
föreningen eller för den, som alltjämt är studerande, eller för den, som efter
pensionering övergått till att bli passiv medlem. För att medlemmarna skall
kunna begagna dessa sina förvaltningsbefogenheter är det nödvändigt med
någon typ av kallelse. För vissa typer av ärenden — ex.vis uteslutning ur
fackliga organisationer eller, i de fall sådant kan förekomma, utdömande
av ekonomiska sanktioner — borde det finnas anledning att kräva att ären-
det anges i kallelsen. Om detta är en nödvändig förutsättning enligt svensk
rätt för ett giltigt beslut är dock tveksamt. Antalet röster torde, i varje fall
om inte stadgarna innehåller annan regel (vilket mera sällan kan tänkas
förekomma med mindre medlemmen är en juridisk person), vara en per med-
lem i ideella föreningar. I frågor där medlemmen är personligen berörd kan
och i vissa fall bör jäv föreligga. Ett fall då jäv i princip torde föreligga
även i ideella föreningar är då frågan om decharge skall behandlas i vad
avser den berörde styrelseledamoten. Om däremot styrelseledamöter skall
vara förhindrade delta i beslutsfattandet i vad avser val av eller avsättande
av revisor eller i vad gäller deras styrelsearvoden är osäkrare i vad gäller
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ideella föreningar. Däremot torde den medlem som hotas av uteslutning inte
enligt svensk rätt vara jävig vid beslutsfattandet. Motsvarande får då antas
gälla sanktionsbeslut i övrigt. Att medlem inte utan stöd härför i stadgarna
har rätt att använda ombud eller medföra biträde torde vara en naturlig
regel i en organisation som i så hög grad som en ideell förening bygger på
medlemmarnas personliga medverkan. Till det nu sagda kan för övrigt fogas
det påpekandet, att propositionen till ny lag om ekonomiska föreningar upp-
tar en absolut rätt för medlem att låta sig företrädas av ombud eller med-
föra biträde varvid dock begränsning gäller i fråga om vilka personer som
kan ifrågakomma som ombud eller biträde om inte kretsen vidgas genom
stadgebestämmelse. Men ekonomiska föreningar är på ett helt annat sätt
än ideella inriktade på ekonomiska frågor.

Stämman torde normalt inkallas av styrelsen, men även förekommande
revisorer kan kanske ha fått sig denna rätt tillagd i stadgarna. Starka skäl
talar dock enligt min åsikt för att i ideella föreningar medge revisorerna denna
rätt oavsett vad stadgarna må föreskriva (vilket dock inte synes vara möj-
ligt enligt finska föreningslagen). Revisorerna har för övrigt tillgång till med-
lemsregistret vilket är nödvändigt, om de själva skall kunna utfärda kallelse.
Om däremot en minoritet av medlemmarna i en ideell förening bör anses
äga rätt att kräva att stämma inkallas är tveksammare med mindre detta
är särskilt föreskrivet, vilket dock synes vara fallet för finsk rätts vidkom-
mande med mindre annat följer av stadgarna (lag om föreningar 16 §; i finska
kommittéförslaget 18 § är dock dispositiviteten i visst avseende beroende
av föreningstypen). Hur skall för övrigt i detta fall inkallandet tillgå om
lagbestämmelser saknas?

Vad beträffar kraven på majoritet för olika typer av stämmobeslut är
uppfattningen i Sverige nog den, att i princip alla typer av beslut i ideella
föreningar kan fattas med mer än hälften av avgivna röster — enligt svensk
terminologi absolut majoritet. Vid val torde dock den mening vinna, som
samlat flest röster. Skulle rösterna i visst fall stå lika har enligt svensk rätt
ordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning tillgripes, medan enligt
dansk uppfattning huvudregeln synes vara, att något beslut inte kan fattas
då rösterna står lika.8 För stadgeändring eller beslut om föreningens upp-
lösning föreskriver den finska föreningslagen (13 §) genom en dispositiv regel
minst tre fjärdedelar av alla vid omröstningen avgivna röster. Ett förenings-
beslut, som kränker tredje mans rätt eller utan medlems eget samtycke
minskar honom tillförsäkrad särskild förmån i föreningen eller hans likstäl-

Se Ole Hasselbalch, o.a.a., s. 109.
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lighet med föreningens övriga medlemmar, är dock ogiltigt (15 § 1 st). I det
finska kommittéförslaget har visserligen nyssnämnda dispositiva majori-
tetsregel utvidgats till att omfatta fråga om överlåtelse av huvuddel av
föreningens egendom men å andra sidan den lättnaden föreslagits, att be-
slut om stadgeändring som innebär att majoritetsval skall ersättas av pro-
portionellt valsätt fordrar, att det biträtts av mer än hälften av alla vid om-
röstningen avgivna röster och det i övrigt har fattats så som om ändring
av stadgar har stadgats eller bestämts (20 §). Även i övrigt har vissa lättnader
jämfört med gällande finsk rätt föreskrivits i 25 § 2 st i fråga om förenings-
beslut som minskar vissa särskilda förmåner som medlem kan ha enligt stad-
garna. Trots det strax härovan sagda torde enligt svensk rätt inte desto
mindre samtliga föreningsmedlemmars samtycke krävas för beslut i ideella
föreningar som är särskilt ingripande. Ett beslut bör sålunda vara ogiltigt
om det är så ingripande att det måste anses ligga utanför förutsättningarna
för medlemmarnas inträde eller »om man så vill objektivt framstår som orim-
ligt».9 Som exempel på dylika beslut namnes en drastisk ökning av med-
lemmarnas avgifter till föreningen med syftet att driva vissa medlemmar ur
föreningen eller en radikal ändring av en förenings ändamål t.ex. från reli-
giöst till partipolitiskt.

Skulle stämman vara ersatt med fullmäktige förlorar medlemmarna i
högre eller lägre grad sina direkta förvaltningsbefogenheter. I stället bör de
då ha rätt att i enlighet med stadgarnas föreskrifter delta i val av de perso-
ner, som ingår i fullmäktige, ävensom rätt att klandra de beslut som full-
mäktige fattat. — Vad åter de valda ombuden beträffar kan svårligen be-
gränsningar i närvaro-, yttrande- och rösträtt tänkas med mindre jäv före-
ligger eller — möjligen — ombudet uteslutits. Dock bör man i de fall full-
mäktige används svårligen kunna tänka sig en regel som tillåter ett ombud
att sätta ett annat ombud i sitt ställe. Men vad beträffar kallelse och kallel-
ses innehåll samt majoritetskrav kan det ovan sagda i princip anses tillämp-
ligt. Det antal röster som de skilda ombuden har torde dock ofta i enlighet
med stadgarnas föreskrifter följa det antal medlemmar som de representerar.

Det kan till det nu sagda fogas den anmärkningen, att det enligt svensk
rätt även kan förekomma medlemsomröstningar per post i ideella föreningar.

I övriga förekommande organ har medlemmarna som sådana i regel inte
något direkt inflytande. Däremot kan de uppenbarligen bli beroende av de
beslut som dessa samt föreningens förtroendemän och funktionärer fattar
på föreningens vägnar.

Håkan Nial, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 3 uppl, Sthlm 1985, s. 148.
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Men väl så viktigt som de formella reglerna för föreningsstämma (eller
eventuellt fullmäktige eller poströstning) är spörsmålet, vilka frågor som
hör under stämmas (fullmäktiges, medlemmarnas) avgörande i en ideell
förening.

Allmänt synes uppfattningen vara den, att förekommande stadgefrågor
skall avgöras av medlemmarna. Om man ser stadgarna som ett medlemsav-
tal är det naturligt att de, som är bundna av avtalet, också ges tillfälle att
delta i beslut om förändringar i det. Och bör medlemmarna ha rätt att delta
i behandlingen av stadgefrågor bör de även ha rätt att delta i beslut om
föreningens likvidation eller uppgående i en annan förening. Vidare kan
frågan ställas, om inte medlemmarna bör ha en oavvislig rätt att delta i be-
slut som gäller större avgiftshöjningar, d.v.s. oavsett om stadgarna lagt be-
slutanderätten i avgiftsfrågor på organ längre ner i den interna hierarkien.
Härtill torde uppfattningen vara den, att de som utsetts att sköta förvalt-
ningen av föreningens angelägenheter — d.v.s. normalt styrelsen — såsom
sysslomän för föreningen vanligen har att med bestämda intervaller till med-
lemmarna avge något slags redovisning för sin ekonomiska och övriga för-
valtning. Det är, synes det mig, naturligt att det i sammanslutningar som
i likhet med fackliga organisationer har till uppgift att driva icke-rörelsein-
riktad verksamhet i syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
också har en skyldighet att redovisa hur denna verksamhet har bedrivits.
Denna redovisning brukar, sedan den kontrollerats av revisorer, i Sverige
följas av ett beslut om ansvarsfrihet i relation till föreningen, vilket för övrigt
är ett beslut som styrelsens ledamöter bör kunna påfordra som motpresta-
tion till en tillräckligt utförlig redovisning. Till avgöranden som medlem-
marna bör ges rätt att delta i hör väl i en demokratisk ideell förening även
val av i varje fall någon eller några ledamöter till — eller avsättande av
ledamöter i — förvaltningsråd, styrelse och andra förekommande organ?
För hur skall eljest medlemmarna kunna reagera mot olämpliga förtroende-
män? Här kan för övrigt frågan ställas, om det i fackliga organisationer
bör vara tillåtet med val för tiden intill dess den berörde förtroendemannen
avgår med pension med mindre medlemmarna i varje fall har rätt att av-
sätta honom, om de är missnöjda med hans sätt att sköta sitt uppdrag. Här
föreligger dock en konflikt mellan den svenska arbetsrättens krav på saklig
grund för uppsägning av arbetstagare och associationsrättens i princip fria
rätt att avsätta den förtroendeman, som medlemmarna finner vara olämp-
lig för sitt uppdrag.

Det nu sagda har gällt beslutsfattandet på stämma eller fullmäktigeför-
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samling eller eventuellt vid medlemsomröstningar per post. I övriga före-
kommande organ har medlemmarna som sådana inte något liknande in-
flytande. Däremot kan de uppenbarligen bli beroende av beslut som dessa
samt föreningens förtroendemän och funktionärer fattar.

Men oavsett var beslutsfattandet sker kan det föreligga begränsningar
i kompetensen hos det organ eller den person, som har beslutsfattandet om
hand.

Till att börja med gäller att avgöranden inte får fattas i strid mot strafflag
eller eventuellt förekommande tvingande lagstiftning på det interna området
i övrigt. Också konkurrenslagstiftning och annan liknande lagstiftning kan
innehålla regler som medför begränsningar i kompetensen, väl dock mera
sällan på arbetstagarsidan. Men även dispositiv lagstiftning — i den ut-
sträckning sådan nu förekommer — som inte ändrats genom stadgebestäm-
melser utgör ett kompetenshinder. Men vid sidan av tillämplig lag kan som
ovan under avsnitt 2 framhållits antagna stadgar, intern praxis och even-
tuellt även god föreningssed innehålla kompetensbegränsningar. Vad stad-
garna innehåller om föreningsändamål och eventuellt även verksamhets-
föremål binder därmed bland övriga bestämmelser enligt svensk och kanske
även enligt övrig nordisk rätt. Till de nu nämnda regelunderlagen kommer
— i den mån de inte ligger redan i dessa — likhetsgrundsatsen (den torde
vara generellt tillämplig i de nordiska länderna) och för i varje fall svensk
rätts vidkommande nog även en generalklausul mot till förmån för eller
gentemot enskilda medlemmar riktade otillbörliga beslut och åtgärder.

Men vid sidan av sina förvaltningsrättigheter kan medlemmarna ha även
andra rättigheter. Så kan vara fallet till följd av föreskrifter i stadgarna
varigenom viss eller vissa medlemmar tillförsäkras särskilda förmåner, som
inte utan den eller de berättigades samtycke kan tas ifrån honom — väl dock
förutsatt att särrättigheterna såvitt gäller fackliga organisationer inte inne-
bär en urholkning av det demokratiska systemet? Jfr emellertid härtill inne-
hållet i det finska kommittéförslaget 25 § 2 st, som anförts ovan.

Men stadgarna för fackliga organisationer kan också innehålla före-
skrifter om generella rättigheter för deras medlemmar: rätt till konflikter-
sättning, till rättshjälp, o.s.v. I allmänhet torde väl dessa rättigheter dock
inte vara absoluta på det sättet, att medlemmarna har en ovillkorlig rätt
till ersättning etc — utgivande av t.ex. ersättning är i stället ofta beroende
av särskilt beslut från beslutande föreningsorgans eller föreningsföreträdares
sida. Men lika fall skall i enlighet med likhetsprincipen behandlas lika. Och
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skulle i något fall diskriminering förekomma torde denna enligt svensk rätt
kunna angripas med stöd av den ovan nämnda generalklausulen.

Vid sidan av det nu sagda gäller därtill för fackliga organisationer att
de binder sina medlemmar genom träffandet av avtal. Även i dessa sam-
manhang är enligt svensk rätt likhetsgrundsatsen och sannolikt även general-
klausulen tillämpliga. Men fråga är om inte föreningarna och de som före-
träder dem är skyldiga att då de vid förhandlingar företräder enskilda med-
lemmar handla så, att de inte vare sig av vårdslöshet eller med uppsåt föror-
sakar medlemmarna ekonomisk skada? Den fackliga organisationens upp-
gift är att ta till vara sina medlemmars intressen på arbetsmarknaden och
gör den inte det på ett acceptabelt sätt bör den enligt min uppfattning också
ta konsekvenserna härav.

Till det nu sagda kan från svensk arbetsrätt pekas på att de fackliga or-
ganisationerna inte äger förfoga över på kollektivavtal grundade enskilda
respektive redan intjänade rättigheter. Samma karaktär som de kollektivav-
talsgrundade rättigheterna har även redan förvärvade rättigheter enligt so-
cial skyddslagstiftning. Och inte heller äger en fackförening förfoga över
en arbetstagares privata avtal eller över den enskildes rättigheter enligt
tvingande lag.

En fråga som ligger utanför ämnet för denna framställning men som
har nära koppling till de nu nämnda frågorna är frågan vilka skyldigheter
de fackliga organisationerna på grund av sina legala uppgifter kan tänkas
ha visavi utomstående företag respektive arbetstagare. Att detta är ett
kontroversiellt spörsmål säger sig självt.

Men medlemmarna har inte bara rättigheter mot föreningen. Väl så vik-
tiga är deras skyldigheter.

Den grundläggande skyldighet som en föreningsmedlem har är att följa
gällande stadgar och i stadgeenlig ordning fattade föreningsbeslut. Medlem-
marna är alltså skyldiga att betala korrekt beslutade avgifter till föreningen.
Frågan om de dessutom är skyldiga att åta sig förvaltningsuppdrag inom
föreningen synes vara mera tveksam. Enligt norsk rätt synes en sådan skyl-
dighet dock kunna föreligga,10 medan den svenska uppfattningen nog är
den motsatta. Men de ideella föreningarnas principiella frihet att besluta
vad deras stadgar skall innehålla kan kanske även för svensk rätts vidkom-
mande medföra att en sådan skyldighet kan föreskrivas. Därtill kommer
en allmän lojalitetsplikt som innebär, att medlemmarna är skyldiga att vara

10 Se ex.vis Eivind Smith, o.a.a., s. 198 f.
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lojala mot den förening som de anslutit sig till. Innehållet i denna plikt torde
kunna kopplas till framför allt det ändamål, som föreningen skall främja,
och det sätt, på vilket detta enligt stadgarna skall ske, d.v.s. verksamhets-
föremålet. En facklig organisation kan följaktligen kräva av sina medlem-
mar att de skall ställa upp på de krav, som den ställer vid olika slag av för-
handlingar och delta i de stridsåtgärder, som föreningen i behörig ordning
har beslutat om. Men någon skyldighet att delta i olovliga stridsåtgärder
bör inte föreligga; möjligen varierar rättsläget här i skilda länder. Och inte
heller torde en svensk facklig organisation ha rätt att tysta oppositionella
medlemmar som internt på föreningsmöten och liknande framför saklig kri-
tik av rådande förhållanden. Men kritik som är illvillig eller osaklig kan
vara otillåten, och kritik som framförs utom föreningen ex.vis genom mass-
media är minst sagt riskabel för den eller dem som framför den — varvid
dock föreningens ställning i samhället bör spela viss roll för tillåtligheten
av ett eventuellt sanktionsbeslut från föreningens sida.11

Men också andra skyldigheter kan följa av stadgarna, ex.vis skyldighet
för medlemmarna att samtidigt ingå som medlemmar i arbetslöshetskassor
och andra liknande organisationer. En fråga som i Sverige vållat viss dis-
kussion är dock frågan om fackföreningsavdelningar inom LO-förbund kan
besluta, att de själva eller att deras medlemmar skall vara anslutna till
Socialdemokratiska arbetarepartiet. Detta förekommer alltjämt, men krav
har rests i svenska riksdagen om förbud mot kollektiv anslutning.

Men vid sidan av nyssnämnda former av bundenhet förekommer som
jag redan har framhållit i de nordiska länderna att medlemmarna av fack-
liga organisationer blir bundna av de kollektivavtal som organisationerna
träffar. Just denna bundenhet gör att frågan om medlemmarnas rätt till lika
behandling och föreningarnas övriga skyldigheter mot medlemmarna — jfr
härom ovan — blir av särskilt intresse just i vad avser de fackliga organisa-
tionerna.

6. Medlemskapsfrågor

Ett område där man i de nordiska länderna tidigt har haft anledning
att pröva tvister mellan enskilda rättssubjekt och olika slag av föreningar
och däribland fackliga organisationer gäller medlemskapsrätten, d.v.s. den

11 Jfr för svensk rätts vidkommande NJA 1977 s. 129 och för norsk rätts vidkom-
mande det ovan i not 7 anmärkta avgörandet Rt 1969 s. 1129.
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del av organisationsrätten som gäller frågor rörande förvärv och förlust av
medlemskap.

Vad först gäller rätten till medlemskap saknar den medlemskapssökande
möjligheten att åberopa stadgarna som avtalad norm. Härav följer å andra
sidan, att i stadgarna intagna hinder mot överprövning inte binder den utom-
stående om man ser överprövningshindren som avtalade genom stadgarna.
Möjligen — ehuru med stor tvekan — skulle man dock i vissa fall kanske
kunna tänka sig att stadgarnas innehåll kan åberopas av den utomstående
som en inbjudan till avtal. Men även om så inte är fallet förekommer i varje
fall i vissa av de nordiska länderna situationer då ideella föreningar, i vilka
medlemskapet är av stor betydelse för den enskildes verksamhet eller för-
sörjning, har ålagts att acceptera en medlemskapssökande som medlem. Från
svensk rättspraxis möter således ett avgörande av högsta domstolen från 1948
(NJA 1948 s. 513), där en fackförening tvingades att anta en sökande som
medlem eftersom medlemskapet var av stor betydelse för den medlemskaps-
sökandes försörjning och föreningen enligt sina stadgar stod öppen för alla
som var verksamma inom yrket. Möjligen saknar dock stadgarnas föreskrift,
att föreningen stod öppen för behöriga sökande, i varje fall numera själv-
ständig betydelse. Dock bör i princip den som söker medlemskap kunna
utestängas om sakliga skäl föreligger, ex.vis att den sökande har gjort sig
skyldig till handling som, om han varit medlem, kunnat medföra hans
uteslutning. Det kan för övrigt tilläggas, att den svenska lagen om ekono-
miska föreningar föreskriver, att medlemskap skall beviljas den som söker
inträde i en ekonomisk förening om det inte föreligger särskilda skäl för
vägran med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet
eller föreningens syfte eller annan orsak.

Från området utanför de fackliga organisationerna kan härtill från svensk
rättspraxis nämnas, att en branschorganisation som i strid mot konkurrens-
lagens regler hållits stängd för ett företag av marknadsdomstolen förutsatts
kunna åläggas att anta detta som medlem, se Marknadsdomstolens av-
görande 1985:10. Här reserverade sig dock vissa av domstolens ledamöter
då de fann att ett åläggande från domstolens sida skulle komma i konflikt
med föreningsfrihetens princip. Detta synes överensstämma med finsk rätt:
Föreningsautonomien sägs förutsätta, att de ideella föreningarna har rätt
att själva avgöra, vilka de vill ha som medlemmar. I princip och i praktiken
föreligger inte någon rätt för den, som vill bli medlem, att erhålla medlem-
skap.12

12 Lauri Tarasti och Heikki Halila, Några grundfrågor i Finlands föreningsrätt,
TfR 1983 s. 284.
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Frågan synes dock för i varje fall svensk rätts vidkommande kunna stäl-
las, om de fackliga organisationerna bör kunna ens i den omfattning som
nyss sagts hållas stängda för dem, som ansöker om medlemskap, om med-
lemskapet är av avgörande betydelse för den sökandes fortsatta existens eller
näringsverksamhet.

Vad åter gäller rätten att lämna föreningar är läget det, att en förening
kan med eller utan stöd av sina stadgar försöka hindra sina medlemmar från
att lämna den. Enligt finska föreningslagen (11 §) synes föreligga en oav-
vislig rätt att utträda ur en ideell förening. Och detsamma är fallet såvitt
avser svenska ekonomiska föreningar (14 §). Men detsamma torde gälla även
i vad avser svenska ideella föreningar och därmed för de fackliga organisa-
tionerna. Varmed dock inte är sagt, att medlemmarna inte är skyldiga att
vid uppsägning iaktta i stadgarna angivna frister av acceptabel längd. Finska
föreningslagen medger sålunda en uppsägningstid av ett år. Och olika långa
frister kan säkerligen fastställas för olika medlemskategorier. Men vid vis-
sa särskilt ingripande föreningsbeslut kan en rätt till omedelbart utträde nog
föreligga.

Vad slutligen gäller föreningens möjlighet att bli av med medlemmar
gäller, att detta enligt svensk rätt i princip är möjligt förutsatt att medlem-
men gjort sig skyldig till förfarande som går att föra in under en i stadgar-
na upptagen uteslutningsgrund. En skönsmässig uteslutningsbefogenhet torde
däremot inte enligt svensk rätt vara tillåten såvitt gäller fackliga organisa-
tioner. Men härtill får det antas att det enligt svensk rätt och troligen även
andra rättsordningar i princip är möjligt för en förening att bli av med en
medlem utan att någon grund finns upptagen i stadgarna, om nämligen med-
lemmen inte längre uppfyller gällande förutsättningar för medlemskap eller
brustit i sina stadgeenliga förpliktelser mot föreningen eller han eljest för-
farit illojalt mot denna. Vad som enligt svensk rätt är att anse som illojali-
tet har jag ovan beskrivit som förfarande som står i strid mot föreningens
ändamål eller verksamhetsföremål.

Även i vad gäller uteslutning kan dock frågan ställas, om uteslutning
bör vara möjlig så snart stadgarna medger denna konsekvens. Det är ju inte
omöjligt, att gällande förutsättningar för vinnande av medlemskap eller en
stadgeenlig uteslutningsgrund står i strid med allmänna värderingar i sam-
hället. Härtill kommer möjligheten av att en uteslutning på grund av ex.vis
sina ekonomiska implikationer leder till ett för den uteslutne oskäligt resul-
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tat. Men då torde för svensk rätts vidkommande 36 § avtalslagen vara till-
lämplig.

Både i vad gäller rätten till utträde och föreningens möjlighet att utesluta
medlem skall vid sidan av tillämpliga materiella regler även de formella regler
som stadgarna innehåller i princip iakttas. Vid sidan av vad stadgarna
föreskriver bör man dock i vad gäller fackliga organisationer kunna tänka
sig att fordra iakttagandet av formella regler som garanterar att ett träffat
avgörande blir i möjligaste mån korrekt avgjort i sakligt hänseende. Jfr för
övrigt domskälen i målet NJA 1977 s. 129 där högsta domstolen uttalade,
att det på föreningar av den typ som den i det målet aktuella föreningen
representerade — en ganska liten branschförening — inte kunde ställas alltför
stora krav i formellt hänseende. Motsättningsvis torde kraven kunna stäl-
las högre i fråga om arbetsgivarföreningar och fackföreningar. Se för övrigt
härtill även det finska kommittébetänkandet med förslag till föreningslag
14 §: I beslutet skall grunden för uppsägning omnämnas. Och är avsikten
att utesluta medlem av annan orsak än Underlätelse att erlägga medlemsav-
gift, skall medlemmen ges tillfälle att lämna skriftlig eller vid mötet munt-
lig förklaring i frågan.

Den medlem som lämnar en ideell förening antingen i samband med
utträde eller efter att ha uteslutits torde — i varje fall om inte stadgarna
innehåller andra föreskrifter — enligt svensk rätt inte ha rätt till andel i
föreningens tillgångar.

En förening som reagerar mot viss medlems beteende kan som nämnt
komma att besluta om medlemmens uteslutning. Vid sidan av uteslutningen
som sanktion kan emellertid förekomma även andra slag av sanktioner. Den
viktigaste av dessa torde vara föreningsvitet (motsvarande), som döms ut
internt och för vilket betalning ofta kan tas ut genom olika slag av i förväg
lämnade ansvarsförbindelser. Frågan om förutsättningar föreligger för an-
vändandet av dylika sanktionsföreskrifter torde i huvudsak vara att avgöra
enligt de principer som gäller för uteslutningsfallen. Möjligen kan dock
kraven på stadgestöd och formellt förfarande ställas högre än då fråga är
om uteslutning.

Slutligen skall här nämnas, att medlemskapet i en ideell förening kan
följa som ett accessorium i en annan förening. I detta fall torde den förra
föreningen sakna självständig kompetens att besluta i medlemskapsfrågan.
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7. Upphörande

Vad slutligen angår en ideell förenings upphörande gäller att medlem-
marna själva beslutar härom med mindre annat av särskilda skäl bör eller
enligt stadgarna skall gälla. Vad ex.vis underföreningar beträffar torde det
vara tveksamt, om medlemmarna i sådana föreningar själva skall ha sådan
rätt — beslutet torde i detta fall tillkomma stämma eller annat enligt stad-
garna beslutande organ inom huvudföreningen. Även i övrigt kan det kanske
tänkas fall då en överordnad organisations samtycke är nödvändigt innan
en förening får upphöra.

Men vid sidan av upphörande i vanlig ordning förekommer ganska ofta
att ideella föreningar upphör genom ex.vis samgående med andra föreningar
eller genom medlemmarnas överförande på under föreningar. I dessa fall tor-
de enligt svensk rätt gälla, att medlemmarna av den upphörande föreningen
eller den som de upphör att vara medlemmar i, skall samtycka till med-
lemskap i den förening, i vilken de avses komma att ingå, med mindre ett
sådant samtycke kan återföras på innehållet i de stadgar, som de genom
sin tidigare anslutning accepterat (se NJA 1958 s. 438).

8. Medlemmarnas maktmedel

Kvar att behandla är nu huvudsakligen frågan om medlemmarnas möj-
lighet att angripa träffade föreningsbeslut — förutsatt att nu domstol eller
skiljenämnd anser sig oförhindrad att ingå i överprövning.

Beslut av föreningsstämma eller föreningsfullmäktige i en ideell förening
bör — på samma sätt som beslut av stämma i ex.vis aktiebolag — kunna
angripas genom klandertalan. Skall stämma och fullmäktige över huvud
kunna tvingas att följa de stadgar som gäller för föreningen bör en sådan
rätt föreligga — och det oavsett om regler om klandertalan finns i någon
föreningslag. Vilken tid som en föreningsmedlem — eller den som i övrigt
har klanderrätt — bör ha till sin disposition för att väcka en klandertalan
i en fråga, som endast gäller relationen till medlemmarna, är i vad gäller
ideella föreningar i brist på lagregler oklart. Möjligen kan det finnas an-
ledning att söka ledning i aktiebolagslagens tremånadersfrist (vilket för övrigt
svarar mot den finska föreningslagens bestämmelse). Men oavsett om en
sådan parallell är lämplig kan säkerligen rätten till klandertalan förloras
genom passivitet eller konkludenta handlingar. Om det då föreningslagstift-
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ning saknas bör föreligga situationer då föreningsbeslut är att anse som
nulliteter är i brist på lagregler oklart.

Men vid sidan av klandertalan mot föreningsstämmobeslut torde på or-
ganisationsrättens område gälla att medlem eller utesluten medlem kan i varje
fall enligt svensk rätt väcka talan mot beslut fattat av föreningsorgan över
huvud eller av förtroendemän och funktionärer och som berör honom per-
sonligen eller i ekonomiskt hänseende. I synnerhet på det fackliga området
och det vare sig fråga är om arbetsgivar- eller arbetstagarföreningar berörs
medlemmarna på ett sätt, som gör att domstolarna bör vara beredda att
upphäva felaktiga föreningsbeslut.

Men vid sidan av talan som har till syfte att försöka få träffade före-
ningsbeslut upphävda synes i vad gäller ideella föreningar en enskild med-
lems talan dock kunna gälla även skadestånd för liden skada. Om paralleller
från associationsrätten i övrigt följs borde en sådan talan kunna väckas mot
förtroendemän som med uppsåt eller av vårdslöshet satt sig över tillämpliga
stadgar, likhetsgrundsats och generalklausul samt, i den mån det finns spe-
ciallag, denna. Men det är inte säkert att ett som medlemmen anser felaktigt
beslut går att återföra på ett beslut som träffats inom ett föreningsorgan.
I hög utsträckning blir medlemmarna i fackliga organisationer bundna av
beslut som träffas av föreningens anställda funktionärer. Det synes mig nöd-
vändigt att de ideella föreningarna själva tvingas påta sig ett skadestånds-
ansvar när medlemmarna till följd av beslut eller åtgärder av förenings-
organ, förtroendemän och funktionärer som på grund av lag företräder dem
uppsåtligen eller av vårdslöshet förorsakas ekonomisk skada.

9. Diskussionspunkter

Jag har i denna kortfattade framställning av medlemmarnas ställning
i framför allt fackliga organisationer givit uttryck för uppfattningar, som
säkerligen i flera fall inte delas av dem, som läser den. Bland spörsmål som
jag själv anser vore värda att diskutera närmare vill jag särskilt peka på den
helt grundläggande frågan, under vilka förutsättningar domstol bör över-
pröva ideella föreningars beslut av olika slag — såväl sådana som gäller
spörsmål av allmän karaktär som sådana, som direkt berör enskilda rätts-
subjekt. Detta är en fråga, som har givit och alltjämt ger upphov till om-
fattande meningsskiljaktigheter inte bara i Sverige. Under senare tid har den-
na fråga för övrigt tillförts bränsle från spörsmålet om den grundlagsskyd-
dade föreningsfriheten — d.v.s. medborgarnas (och även utländska med-
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borgares) frihet att utan hinder av det allmänna bilda och verka i föreningar
— medför särskilda begränsningar.

Till detta vill jag även foga, att gränsen mellan vad som i dansk och norsk
doktrin kallas selvstyre respektive selvdømme känns oklar för mig som svensk
läsare.

Ett andra område som jag finner vara i behov av diskussion är vilka for-
mella och materiella rättigheter, som medlemmarna i en ideell förening nor-
malt får antas ha och vilka inskränkningar som kan göras i dessa. Hur
tvingande bör detta regelsystem vara? Och då i synnerhet i fackliga organi-
sationer? Till det nu sagda anknyter den traditionella frågan om medlem-
marnas rätt att motsätta sig uteslutning — i synnerhet då medlemskapet är
nödvändigt för den enskildes försörjning. Men också rätten för medlem-
marna att lämna föreningen kan vara aktuell. Nära de båda sistnämnda
spörsmålen ligger frågan om rätt till medlemskap. I vilken mån bör i dag
föreningar av olika slag kunna ställa sig avvisande till dem, som vill bli med-
lemmar?

Ett tredje område som jag gärna skulle se penetrerat gäller frågan vilka
krav som medlemmarna kan ställa på sina organisationer då dessa företrä-
der och binder dem — i synnerhet då företrädesrätten är baserad på lagstöd.
Hur långt sträcker sig sålunda skyddet enligt exempelvis den organisations-
rättsliga likhetsprincipen? Och vilka kompetensbegränsningar föreligger?
Här aktualiseras för övrigt även frågan om de fackliga organisationerna bör
stå helt fria att utan inskränkningar negativt särbehandla icke-medlemmar.

Slutligen kan det här finnas anledning att fråga, vilken nytta eller skada
en lagstiftning om ideella föreningar, och då i synnerhet om fackliga orga-
nisationer, kan medföra. De finska erfarenheterna av en allmän föreningslag-
stiftning är av intresse att få ta del av för representanterna för övriga nordiska
länder.


