
Proposition från föreningsstyrelsen till Ordfronts stämma den 8 juni 2019: 

Vid stämman den 17 maj 2014 gavs styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten för föreningen att på 

något sätt kompensera de medlemmar som utgett förlagslån till Ordfront AB och som, på grund av 

att bolaget ska avvecklas, därmed skulle förlora pengar. Stämman underströk att föreningen inte har 

någon juridisk skyldighet att ta över förlagslånen men beslutade ändå att styrelsen skulle få möjlighet 

att kompensera långivarna med högst och totalt 500 000 kronor. Detta skulle dock enbart få ske om 

det var ekonomiskt möjligt för föreningen. 

Under de tre år som har gått har föreningens ekonomi blivit något bättre men föreningen dras 

fortsatt med stora likviditetsproblem baserat på historiska kostnader och ett vikande medlemsantal. 

Styrelsen har även via kansliet gjort stora ansträngningar för att nå samtliga långivare med 

information om situationen mm. men ett stort antal av de cirka 230 långivarna har inte gått att nå. 

Endast några få av lånebevisen innehåller personnummer och många har flyttat utan att ange ny 

adress och har heller inte frågat efter lånen. 

 Styrelsen och kansliet har efterlevt stämmans beslut på så sätt att ett en undersökning gjordes för 

att se vilka långivare som hade önskemål om kompensation alternativt kunde tänka sig att 

efterskänka lånet. Det har också utretts vilka juridiska möjlighet föreningen har att kompensera 

individuellt, så som stämman föreslår. 

Idag 5 år senare kan styrelsen dels konstatera att föreningens ekonomi fortsatt är ansträngd, 

framförallt likviditeten. Det vikande medlemsantalet har inte kunnat vändas och det saknas därför 

ekonomiska förutsättningar att kompensera långivarna.  

Styrelsen konstaterar även att enskilda utbetalningar inte kan ske, på så sätt som stämman önskade, 

eftersom enskilda långivare inte kan prioriteras över andra och ackordlösningar förutsätter samtliga 

långivares medgivande. 

Av dessa skäl, och då styrelsen rimligen måste anses ha gjort allt för att försöka hitta lösningar 

föreslås: 

Att stämman befriar föreningen från uppdraget att kompensera långivare till Ordfront AB.   

Sedan tidigare har bolagsstyrelsen för Ordfront AB begärt att en avveckling av bolaget ska ske, vilket 

också är en skyldighet vid obestånd, men har inväntat ägarens svar på detta. Bolaget kommer därför 

att så snart som möjligt begäras i konkurs.  


