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Ändrat senast 2018-04-16
Stadgar för Falkenbergs Vindkraft ek för
Firma, ändamål, säte
1§
Firma
Föreningens firma är Falkenbergs Vindkraft, ek för.
2§
Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
tillhandahålla medlemmarna egen vindkraftsproducerad el, därigenom också främjande
medlemmarnas miljöintresse och hushållning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Föreningen ska bygga upp ett kapital som säkrar byggnation, drift, underhåll och demontering av
föreningens vindkraftverk.
3§
Styrelsens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Falkenberg.
Föreningens medlemmar
4§
Inträde, medlemskap
Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person som kan ta emot föreningens el och som vill
främja föreningens ändamål.
Ansökan om medlemskap i föreningen görs skriftligen och prövas av styrelsen.
Ett medlemskap träder i kraft efter styrelsens beslut om antagande när medlemmen betalat
föreskriven medlemsinsats.
Medlem får ett medlemsbevis samt årsbesked med uppgift om medlemmens ekonomiska relation
till föreningen.
Insatser
5§
Medlemsinsatser
Medlem ska delta i föreningen med en medlemsinsats per köp av påbörjat 1,000-tal kWh. Första
året uppskattas volymen av styrelsen, därefter ligger föregående års förbrukning av föreningens
produktion till grund för insatsskyldigheten.
Medlemsinsats lyder på det belopp föreningsstämman fastställer, dock högst 12,000 kronor och
gäller för alla medlemsinsatser som tecknas efter stämmoprotokollets justering och tills nytt beslut
fattats.
Tidigare inbetalda medlemsinsatser ändras ej på grund av stämmobeslut om insatsskyldigheten och
vid återbetalning gäller det insatsbelopp som betalats.
Medlemsinsats ska betalas kontant vid tidpunkt som styrelsen bestämmer.
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Uppkomna överinsatser återbetalas, så att den senast påförda insatsen återbetalas först. Detta sker
efter skriftlig uppsägning enligt 4 kap 3 § föreningslagen.
6§
Förlagsinsatser
Styrelsen kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas föreningen. Förlagsinsatser
får tillskjutas även av andra än medlemmar. För förlagsinsatser gäller vad som föreskrivs i
föreningslagen, dessa stadgar och vad styrelsen beslutar.
7§
Förvärv av andel genom bodelning, arv eller testamente.
Har medlems andel övergått på annan på grund av bodelning, arv eller testamente, har förvärvaren
rätt att inträda i medlemmens ställe, om förvärvaren fyller förutsättningarna i 4§.
Då fråga är om förvärv av avliden medlems andel, ska ansökan om inträde göras inom sex månader
efter dödsfallet eller, om den i 10§ angivna tiden för avgång då ännu ej inträffat, senast vid den
tiden. Har förvärvet eljest skett genom bodelning, ska ansökan om inträde göras inom samma tid
från förvärvet.
Medlems dödsbo utövar den avlidnes rättigheter och fullgör dennes skyldigheter, intill dess
avgången inträffar på grund av att medlemskapet övergått på annan eller ansökan om medlemskap
ej gjorts inom föreskriven tid eller avslagits.
8§
Överlåtelse av andel mm
Den som utan att vara medlem genom överlåtelse förvärvat medlems andel ska ansöka om inträde
inom sex månader efter förvärvet. Antas han, inträder han som medlem i överlåtarens ställe.
Ansöker han inte om inträde inom föreskriven tid eller avslås hans ansökan ska överlåtaren därmed
anses ha sagt upp sig till utträde. Förvärvaren har i sådant fall avgången medlems rätt enligt 4 kap
1 § föreningslagen, med den skyldighet som följer av 4 kap 2 § föreningslagen.
9§
Uppsägning till utträde
Uppsägning till utträde ska vara skriftlig, i de fall inte uppsägning anses ha skett enligt dessa
stadgar.
Uppsägning av el abonnemang ska skriftligen anmälas till föreningen, därvid uppsägning till
utträde anses ha skett.
10§
Medlems avgång
Medlem avgår ur föreningen, i de fall föreningslagen inte föreskriver annat, vid den utgång av
räkenskapsår, vilken infaller näst efter en månad efter det att medlemmen sagt upp sig till utträde
eller uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat.
11§
Återbetalning av medlemsinsatser mm
Avgången medlem har rätt att återfå inbetalda medlemsinsatser och beslutad vinstutdelning i
enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap 1 och 3 §§ föreningslagen.

3
12§
Medlems skyldigheter
Medlem ska ta del av och rätta sig efter föreningens stadgar och stadgeenliga beslut.

13§
Uteslutning av medlem mm
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess
intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
En medlem som har uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast sin rätt att delta i
överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.
14§
Föreningens organ
Föreningens organ är:
1.
2.
3.
4.

Föreningsstämman
Föreningsstämmans valberedning
Styrelsen
Revisorerna

15§
Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas på tid och plats som styrelsen bestämmer senast sex månader
efter räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Val av ordförande
Anmälan av protokollförare
Godkännande av föredragningslista
Fastställande av röstlängd
Val av två protokolljusterare
Fråga om stämman kallats i behörig ordning
Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen
Framläggande av årsredovisningen
Framläggande av revisionsberättelsen
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningarna
Beslut om föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
Val av ledamöter i styrelsen
Val av ordförande i styrelsen
Val av revisorer och suppleanter
Val av valberedning
Fastställande av medlemsinsatsbelopp
Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden
I stadgeenlig ordning väckta motioner
Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman

Vid föreningsstämma har varje röstberättigad medlem en röst.
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16§
Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska hållas om
- styrelsen så beslutar
- en av revisorerna eller
- en minoritet av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar begär det. Begäran
ska vara skriftlig och ange för vilket ändamål stämman ska hållas. Styrelsen ska utfärda
kallelse inom fjorton dagar från det sådan begäran inkommit.
17§
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till medlemmarna
Kallelse till föreningsstämma får utfärdas tidigast sex veckor före stämman. Den ska utfärdas
senast två veckor före ordinarie stämma och till extra föreningsstämma tidigast sex veckor och
senast två veckor före extra stämma. Styrelsen utfärdar kallelse. Alla ärenden som ska förekomma
på stämman ska anges i kallelsen. Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen till medlemmarna.
Andra meddelanden till medlemmarna än kallelse till föreningsstämma sker skriftligen.
18§
Andra deltagare vid föreningsstämma
Styrelsens ledamöter, revisorerna och revisorssuppleanterna har rätt att närvara vid
föreningsstämma. Styrelseledamot samt revisor som inte är medlem har yttranderätt och
förslagsrätt men inte rösträtt.
19§
Valberedning
Ordinarie föreningsstämma väljer en valberedning med tre ledamöter och en suppleant samt utser
bland ledamöterna ordförande i valberedningen. Valberedning utses för tiden intill dess nästa
ordinarie föreningsstämma hållits. Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen i så god tid att
de kan medfölja kallelsen till stämman.
Valberedningen ska föreslå kandidater som beredningen anser lämpliga med hänsyn till
uppdragens art samt lämna förslag till antalet styrelseledamöter. Den ska beakta att styrelsen bör
vara allsidigt sammansatt. Valberedningen ska också lämna förslag till arvoden och andra
ersättningar till förtroendevalda.
20§
Styrelsen
Styrelsen består av lägst fem och högst sju ledamöter, som väljs av ordinarie föreningsstämma.
Stämman fastställer antalet styrelseledamöter inom den givna ramen.
Styrelseledamöterna utses för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra
räkenskapsåret efter valet (två års mandattid). Mandattiden ska bestämmas så att halva antalet
styrelseledamöter avgår varje år.
Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
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21§
Sammanträden och protokoll
Styrelsen är beslutför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Ett styrelsebeslut är giltigt
om mer än hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening
som ordföranden biträder.
Styrelsens protokoll ska justeras av ordföranden och ytterligare en styrelseledamot. Protokollen ska
föras i nummerordning och förvaras
på betryggande sätt.

22§
Styrelsens uppgifter
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter.
23§
Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de personer, ensam eller i förening,
som styrelsen utser.
Revisorer och revision
24§
Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna och styrelsens förvaltning
väljer ordinarie föreningsstämma en revisor och en suppleant. Revisorn och suppleanten ska vara
auktoriserade eller godkända revisorer och väljs för tiden intill dess nästa ordinarie
föreningsstämma hållits.
Till revisor kan även utses av Revisorsnämnden registrerat revisionsbolag. Om registrerat
revisionsbolag utses behövs ingen revisorssuppleant utses.

25§
Revision
Revisorn ska verkställa revisionen enligt god revisionssed. Revisionen ska vara verkställd och
berättelse avgiven före utgången av mars månad.
Räkenskapsavslutning och årsredovisning
26§
Räkenskapsavslutning
Kalenderåret är föreningens räkenskapsår.
27§
Årsredovisning
Styrelsen ska senast den 28 februari lämna sin årsredovisning till revisorn. (Se 25 §).
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Motioner m m
28§
Motioner
Medlem som önskar ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla
ärendet (motionen) till styrelsen senast den 28 februari. Motionen ska vara egenhändigt
undertecknad av motionären, som också ska ange sitt medlemsnummer och sin adress.
Allmänna bestämmelser
29§
Beslut på föreningsstämmor
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna
rösterna, såvida inte föreningslagen eller dessa stadgar i något enskilt fall kräver större
röstmajoritet.
Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs sakfrågor av
ordföranden och val genom lottning. Röstning sker öppet. Val ska dock förrättas genom sluten
röstning, om någon röstberättigad begär det.

30§
Ekonomiskt ansvar
För föreningens förpliktelser svarar endast föreningens tillgångar. I tillgångarna inräknas insatser
som har förfallit till betalning, även om de ännu inte har betalts.
31§
Stadgeändringar
Ändring av dessa stadgar sker enligt föreningslagens regler om stadgeändringar.
32§
Vinstfördelningsgrunder mm
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, med de begränsningar som framgår av 9 kap. 3
§ FL, av föreningsstämman disponeras enligt följande:
1. Utdelning på förekommande förlagsinsatser enligt 6 § dessa stadgar. Vad därefter återstår
ska
2. fonderas och/eller
3. föras i ny räkning och/eller
4. fördelas mellan medlemmarna i förhållande till vad de betalat för den el de köpt under året
och/eller
5. utbetalas som insatsränta på inbetalda medlemsinsatser
33§
Föreningens upplösning
Föreningen ska träda i likvidation om likvidationsplikt föreligger enligt föreningslagen och om
föreningsstämman beslutar om frivillig likvidation enligt föreningslagens regler
Om föreningen upplöses och det vid upplösningen finns överskott, har innehavarna av
förlagsandelar rätt att så långt överskottet räcker få förlagsinsatserna inlösta med belopp
motsvarande insatsernas storlek, innan utbetalning sker för andra ändamål. Finns flera
förlagsinsatser och förslår inte överskottet till full betalning av samtliga, ska överskottet fördelas på
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förlagsinsatserna i förhållande till deras storlek. Vad härefter återstår ska delas mellan
medlemmarna. Därvid ska medlemmarna först återfå inbetalda medlemsinsatser. Återstoden ska
fördelas mellan medlemmarna i proportion till deras inbetalda medlemsinsatser vid tidpunkten för
likvidationsbeslutet.
34§
Övrigt
I övrigt gäller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, ovan kallad föreningslagen.

Dessa stadgar är antagna vid föreningsstämman den 16 april 2018 och
registrerade vid Bolagsverket den……………………………..

