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Dessa stadgar träder i kraft 2020-01-01

Stadgar för
Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening
FIRMA, SÄTE & ÄNDAMÅL
§1
Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening, är en sammanslutning av elkunder boende och verksamma i
Norden1.
Föreningens styrelse har sitt säte i Gislaveds kommun.
Föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, samt deras miljöintresse och hushållning
med elström, genom att till medlemmarna tillhandahålla förnybar elström. Föreningen skall inte begränsa antalet
medlemmar, utan skall verka för att alla som vill bli medlemmar, skall beredas möjlighet att antas som fullvärdig
sådan. Föreningen skall verka för att etablera förnybar elproduktion i Norden. Föreningen skall bygga upp ett
kapital som säkrar drift, underhåll och demontering av föreningens vindkraftverk, när dessa har tjänat sitt syfte
och ej längre är lönsamma.
INSATS
§ 2 MEDLEMSINSATS
En andel motsvarar minst 100 kWh andelsel/år. Varje medlem skall delta med minst tio andelar. För varje andel i
föreningen skall erläggas maximalt SEK 800. Andelspriset får inte vara lägre än aktuell nyinvesteringskostnad för
tilldelad mängd el per andel. Medlem får till föreningens elpris som mest köpa 100 % av faktisk årlig
elkonsumtion. Medlem får delta med fler insatser/andelar än vad medlemmen, själv eller genom utlåning av
andelar, konsumerar i el (överinsatser). Överinsatser berättigar till medlemsåterbäring baserad på faktisk
elkonsumtion. Medlemsinsatsen skall fullgöras genom betalning av andelar till föreningens konto senast 30 dagar
efter beviljat inträde. Medlem äger rätt att köpa medlemsel från och med månadsskiftet efter det att likvid för
andel har erlagts.
§ 3 FÖRLAGSINSATSER
Styrelsen får besluta att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser. Sådana insatser får tillskjutas
även av andra än medlemmarna. För förlagsinsatserna gäller i övrigt vad som föreskrivs i Föreningslagen2 och
vad som styrelsen beslutar.
FÖRENINGENS MEDLEMMAR
§ 4 INTRÄDE, MEDLEMSKAP
Föreningen är öppen för alla elkunder anslutna till det nordiska kraftnätet och som vill främja föreningens
ändamål. Medlemskap kan beviljas den som tecknat sig för och betalat sin/sina insatser samt den som förvärvat
sådan insats från annan. Fråga om antagande av medlem avgörs av styrelsen, eller den styrelsen utsett, efter
skriftlig ansökan. Varje medlem får ett medlemsbevis och har rätt att få ett saldobesked en gång om året. En årlig
medlemsavgift, ej överstigande SEK 500, beslutas av föreningsstämman.
§ 5 UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAPET
Uppsägning till utträde ur föreningen ska göras skriftligen till styrelsen, eller till den styrelsen har utsett.
§ 6 MEDLEMS AVGÅNG
Medlem avgår, medlemskapet upphör, ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast en
månad efter att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången
inträffat.

1
2

Med Norden avses Sverige, Danmark, Norge och Finland.
Med Föreningslagen avses Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar
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§ 7 a FÖRVÄRV AV ANDEL
Har någon förvärvat eller erhållit andelar skall denne ansöka om medlemskap i föreningen inom sex (6) månader
efter förvärvet eller den längre tid som i vissa fall föreskrivs i Föreningslagen.
Beträffande förutsättningar för medlemskap, form för ansökan och beslutande organ vid ansökan enligt första
stycket gäller vad som föreskrivs i dessa stadgar.
Ansökan om medlemskap sker då förvärvaren tecknar elavtal med det elhandelsbolag med vilket SVEF
samarbetar.
Förvärvare som inte ansöker om medlemskap eller som vägras medlemskap registreras som investerande
medlem, se Föreningslagen 1 kap. 8§.
Oavsett vad som föreskrivs ovan gäller att samtliga andelsägare per 2017-05-13 skall betraktas som medlemmar
i föreningen.
För återbetalning av insatser krävs av andelsägare initierad signerad, skriftlig kontakt med den som styrelsen har
utsett att hantera medlemsfrågor.
§ 7 b ÖVERLÅTELSE AV ANDELAR
Såväl avgången medlem som medlem har rätt att själv sälja sina andelar. Handel med insatser/andelar i
föreningen kan även göras via föreningens anvisade handelsplats3. Den som har överlåtit andelar i föreningen
ska inom en månad anmäla det till styrelsen, eller till den styrelsen har utsett för att ta emot anmälan.
§ 7 c ÅTERLÖSEN AV ANDELAR
Återlösen sker enligt Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar. Andelar återlöses i enlighet med revisors
uträkning baserat på den senaste årsredovisningen före utbetalning.
§ 8 MEDLEMS SKYLDIGHETER
Medlem skall ta del av och rätta sig efter föreningens stadgar.
§ 9 UTESLUTNING AV MEDLEM
Medlem som motarbetar föreningens ändamål, verksamhet eller utveckling, eller som missbrukar sitt
medlemskap, kan uteslutas av styrelsen.
§ 10 FÖRENINGENS ORGAN
Föreningens organ är:
1. Föreningsstämman
2. Föreningsstämmans valberedning
3. Föreningsstyrelsen
4. Revisorerna

3

SVEF:s handelsplats är vid tidpunkten för dessa stadgars antagande http://svef.nu/vindtorget/
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§ 11 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Styrelsen beslutar var i Sverige ordinarie föreningsstämma skall hållas. Ordinarie föreningsstämma (årsstämma)
skall hållas senast i maj månad. Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Val av stämmans ordförande4 och dennes anmälan av protokollförare5
Fastställande av röstlängd
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
Info om verksamhet, ekonomi & framtidsplaner i föreningen
Framläggande av årsredovisning för föreningen
Framläggande av revisionsberättelsen
Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden
I stadgeenlig ordning väckta motioner
Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen enligt § 16
Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 16
Val av revisorer och suppleanter enligt § 20
Val av valberedning enligt § 15
Övriga frågor

§ 12 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Extra föreningsstämma skall hållas, om styrelsen så beslutar, eller om någon av revisorerna eller en minoritet av
minst 10 % av samtliga medlemmar begär det. Begäran skall vara skriftlig och ange för vilket ändamål stämman
skall hållas. Inom 14 dagar från det att sådan begäran inkommit, skall styrelsen utfärda kallelse. Styrelsen
beslutar var i Sverige den extra föreningsstämman skall hållas.
§ 13 KALLELSER OCH ANDRA MEDDELANDEN TILL FÖRENINGSSTÄMMA
Kallelse till föreningsstämma får utfärdas tidigast sex veckor före stämman. Den skall utfärdas senast två veckor
före ordinarie och extra stämma. Styrelsen utfärdar kallelse. Alla ärenden som skall förekomma på stämman skall
anges i kallelsen. Kallelse till föreningsstämma skall annonseras på hemsidan samt ske skriftligt via brev eller epost till varje medlem om förutsättningarna i 1 kap. 16§ Föreningslagen är uppfyllda. Kallelse via
brev skall göras till de medlemmar som har begärt detta via kundtjänsten hos med föreningen samarbetande
elhandelsbolag. Om styrelsen anser det lämpligt kan andra meddelanden än kallelser istället tillkännages genom
annons eller anslag.
§ 14 ÖVRIGA DELTAGARE VID FÖRENINGSSTÄMMAN
Styrelsens ledamöter samt revisorerna har rätt att närvara vid föreningsstämmorna. Styrelseledamot samt revisor
som inte är medlem i föreningen har yttranderätt och förslagsrätt, men inte rösträtt.
§ 15 VALBEREDNING
Ordinarie föreningsstämma utser en valberedning med tre ledamöter och en suppleant. Valberedning utses för
tiden fram till dess nästa ordinarie stämma har hållits.
Valberedning skall föreslå kandidater, som den anser lämpliga med hänsyn till uppdragens art.
Föreningsstämmans valberedning skall lämna förslag på antalet ledamöter i styrelsen. Den skall beakta att
styrelsen bör vara allsidigt sammansatt.
STYRELSEN
§ 16 STYRELSENS LEDAMÖTER
Styrelsen består av lägst 3 och högst 7 ledamöter, som valts av ordinarie föreningsstämma. Stämman fastställer i
samband med valet hur många ledamöter styrelsen skall ha inom den angivna ramen.
Ledamöterna utses för tiden fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter
4

Om den föreslagna stämmoordföranden inte är medlem i föreningen skall stämman informeras om detta före
val av stämmoordförande.
5
Föreningslagen 6 kap. 39 § ”Ordföranden ska se till att det förs ett protokoll vid föreningsstämman.”
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valet (två års mandattid). Halva styrelsen väljs varje år. För ledamöter som avgår under sitt första verksamhetsår
sker fyllnadsval vid nästa ordinarie föreningsstämma. För styrelsens ledamöter utses för ett år i sänder noll till tre
suppleanter. De inträder i styrelsen då ordinarie ledamot avgått eller under längre tid är förhindrad att bevista
styrelsens sammanträden. Suppleanterna inträder i den ordning de blivit valda.
Styrelseledamot får inte vara omyndig eller i konkurs. Mer än hälften av styrelsens ledamöter måste vara
medlemmar i föreningen6.
§ 17 SAMMANTRÄDEN OCH PROTOKOLL
Styrelsen utser sin ordförande. Ordföranden skall utses bland de ledamöter, som föreningsstämman valt.
Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. Ett styrelsebeslut är
giltigt om mer än hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Styrelsens protokoll skall justeras av
ordföranden och ytterligare en ledamot. Protokollen skall föras i nummerordning och förvaras på betryggande
sätt.
§ 18 STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Styrelsen
beslutar om andelspris, eltilldelning per andel och medlemspriset på elkraft.
§ 19 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen utsett att teckna firman.
REVISORERNA
§ 20 REVISORERNA
För granskning av styrelsens förvaltning och av föreningens räkenskaper väljer den ordinarie stämman inom eller
utom föreningen en revisor samt en suppleant. Revisorn och suppleanten väljs för tiden fram till dess att ordinarie
föreningsstämman hållits under andra räkenskapsåret efter det år valet skedde (två års mandattid)
Revisor skall uppfylla krav i 8 kap. ”Revision och särskild granskning” i Lag (2018:672) om ekonomiska
föreningar.
§ 21 REVISIONEN
Revisorerna skall verkställa revisionen enligt god revisionssed i enlighet med Föreningslagens
revisionsföreskrifter. Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast 3 veckor före årsstämman.
Om revisorerna har något att anmärka mot styrelsens eller en enskild styrelseledamots förvaltning, skall den som
anmärkningen riktas mot, beredas tillfälle att yttra sig. Vederbörande skall avge skriftlig förklaring över
anmärkningen till den stämma, där revisorernas anmärkning presenteras för medlemmarna.
RÄKENSKAPSAVSLUTNING OCH ÅRSREDOVISNING
§ 22 RÄKENSKAPSAVSLUTNING
Kalenderåret är föreningens räkenskapsår. Vid räkenskapsavslutningen skall tillgångar och skulder värderas
enligt god redovisningssed.
Styrelsen skall minst sex veckor före ordinarie föreningsstämma avlämna sin årsredovisning till
revisorerna.
MOTIONER OCH ÖVRIGA FRAMSTÄLLNINGAR FRÅN MEDLEM
§ 23 MOTION
Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall lämna en skriftlig motion till
styrelsen senast 31 januari. Motionen skall vara egenhändigt undertecknad av motionären som också skall ange
sitt medlemsnummer och adress.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 24 BESLUT VID FÖRENINGENS STÄMMOR
Stämmans beslut utgörs, såvida inte Föreningslagen eller stadgarna i något särskilt fall kräver större
6

Stämman skall före val av styrelseledamot informeras om denne inte är medlem i föreningen.

769603-7089, Stadgar per 2020-01-01, sid 5 (5)

röstmajoritet, av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. 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 skall dock förrättas genom sluten röstning, om någon begär det.
§ 25 EKONOMISKT ANSVAR
För föreningens förpliktelser ansvarar medlem endast med betald insats samt förfallet men ännu ej betalt
insatsbelopp.
§ 26 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar får ske först efter beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor varav den
senare stämman ska uppfylla de majoritetskrav som gäller enligt 6 kap. 35 och 36 §§ Föreningslagen.
§ 27 VINSTFÖRDELNINGSGRUNDER
Fritt eget kapital enligt den fastställda balansräkningen ska enligt föreningsstämmans beslut, efter eventuell
avtalad utdelning på förlagsinsatser, helt eller delvis: a) föras i ny räkning, b) fonderas för särskilt ändamål samt
c) utdelas i förhållande till medlems insatser.
§ 28 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Om föreningen upplöses och det vid upplösningen finns överskott, har innehavarna av förlagsinsatser 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, skall överskottet fördelas på insatserna i förhållande till deras storlek.
Om överskottet fortfarande finns efter det att förlagsinsatserna har inlösts och medlemsinsatserna återbetalats,
skall överskottet fördelas med lika inbördes rätt mellan förlagsandelsinnehavarna respektive medlemmarna i
proportion till deras insatser vid tidpunkten för likvidationsbeslutet.
§ 29 ÖVRIGT
I övrigt gäller Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar, ovan kallad Föreningslagen.
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