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Lösenord till medlemssidorna: svef20140426frille 

Kallelse till extra föreningsstämma 
 

Tid: Torsdag 2018-11-29, kl. 17:15-17:30. 
Plats: Villa Littorin, Skrea backe 119, 311 70 Falkenberg 
Karta: https://goo.gl/maps/GcE3TBVkN8A2 
Anmälan via: https://goo.gl/forms/GFezjfNWE6EtRNeE2  eller till SVEF hos Gislaved Energi 0340-650600. 
Senaste anmälningsdatum: Tisdag 27/11 
OBS! Mötet hålls i anslutning till SVEF:s 20-årsfirande till vilket anmälan sker här: http://svef.nu/20ar/. 
 

Dagordning 
 

§1 Sammanträdets öppnande 
§2 Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare 
§3 Fastställande av röstlängd 
§4 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning och godkännande av dagordningen 
§5 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden – Se förslag till stadgeändring nedan 
§6 Övriga frågor 
§7 Sammanträdet avslutas 
 

Bakgrund: Många av SVEF:s medlemmar, som har minskat sin elförbrukning genom t.ex. installation av 
värmepump, installation av solceller eller flytt till annan bostad, har under de senaste åren inte kunnat 
använda alla sina andelar. Genom denna stadgeändring får medlemmar möjlighet till återbäring på de 
överinsatser som motsvaras av den egna elförbrukningen. SVEF får med denna stadgeändring dessutom 
möjlighet att erbjuda medlemmar som önskar köpa 2 andelar/100 kWh ett extra lågt medlemselpris. 
Grafen visar återbäring för en respektive två andelar à 550:- (100 kWh/år) för medlemselpriset 29 öre 
respektive 6,25 öre/kWh.  

 
Återbäring med en och två andelar à 550:- (100 kWh/år) 

för medlemselpriset 29 öre respektive 6,25 öre/kWh. 
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Styrelsens förslag till stadgeändring i § 2 MEDLEMSINSATS 

Står: Överinsatser berättigar inte till avkastning till medlemmen. 

Förslag till ny text: Överinsatser berättigar till medlemsåterbäring baserad på faktisk elkonsumtion. 

 

Nuvarande §2  

 

§ 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 inte till 
avkastning till medlemmen. 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. 

 

Ny §2  

 

§ 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 elkonsumtion1. 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. 

 

                                                             
1 Nedanstående exempel förutsätter ett medlemselpris på 29 öre inkl. moms och ett reducerat 
medlemselpris på 6,25 öre/kWh inkl. moms. 
 
Exempel 1 (elförbrukning som är mindre än hälften av den elmängd som andelarna motsvarar : Medlem 
som under hela verksamhetsåret äger 200 andelar à 100 kWh/år (20 MWh/år) och som under året förbrukar 
8200 kWh. Efter året kommer 8200*(0,29-0,0625)=1865:50 medlem tillgodo. Överinsatser utan motsvarande 
elförbrukning ger ej rätt till utdelning. 
 
Exempel 2 (elförbrukning som överstiger hälften av den elmängd som andelarna motsvarar: Medlem som 
under hela verksamhetsåret äger 200 andelar à 100 kWh/år (20 MWh/år) och som under året förbrukar 
13200 kWh. Efter året kommer (20000-13200)*(0,29-0,0625)=1547:- medlem tillgodo. 


