STADGAR FÖR
SOLIVIND EL EKONOMISK FÖRENING
___________________________________________________________________________

§1

Föreningens firma och ändamål
Föreningen, vars firma är Solivind El Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar
benämns SolavindSolivind, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen samt deras intresse av att köpa el som producerats på ett förnybart sätt, samt
annan därmed förenlig verksamhet.

§2

Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3

Medlemskap
Medlemskap i SolavindSolivind kan förvärvas av fysiska eller juridiska personer
som
1. är elkunder,
2. skäligen kan förväntas följa SolavindSolivinds stadgar och beslut samt bidra till
förverkligandet av SolavindSolivinds ändamål, samt
3. antingen har tecknat sig för och betalat sina insatser eller har förvärvat sådan
insats från annan.
Ansökan om inträde görs skriftligen och prövas av styrelsen. Styrelsen skall föra en
medlemsförteckning.

§4

Insatser
Vid inträde i SolavindSolivind skall varje medlem kontant inbetala en insats.
Insatsbeloppets storlek grundas på investeringen och hur stor årsproduktionen
beräknas bli för varje vindkraftverk. Insatsens storlek beslutas av styrelsen. En sådan
insats motsvaras av en andel. SolavindSolivind skall verka för att varje insats ger
medlem rätt att köpa 1.000 kWh vindkraftsel per år, under förutsättning att
medlemmen fullföljer sina åtaganden mot elleverantören.
Medlem får delta i SolavindSolivind med mer än en andel. Ett av SolavindSolivinds
syften är att främja medlemmarnas inköp av förnybar el för egen förbrukning.
Styrelsen har därför rätt att besluta att medlem inte får delta med fler andelar än vad
som motsvarar medlemmens förväntade elförbrukning för kommande år.

Styrelsen har rätt att besluta att antalet andelar inte får överstiga visst antal som
motsvarar den högsta produktion av vindkraft som anses möjlig.
Styrelsen har rätt att besluta om inträdesavgift för nya medlemmar.
§5

Utträde och uteslutning m.m.
Medlem har rätt att säga upp sitt medlemskap i SolavindSolivind tidigast två år efter
inträdet. Anmälan om utträde skall ske skriftligen.
Medlem kan uteslutas ur SolavindSolivind
i)
om det föreligger dröjsmål för medlemmen med betalning av avgifter för
elleverans trots betalningspåminnelse och dröjsmål alltjämt föreligger tre
månader efter den första fakturans förfallodag,
ii)
om medlem inte följer av SolavindSolivind fattade beslut,
iii)
om medlem motverkar SolavindSolivinds ändamål,
iv)
om medlem förfar bedrägligt mot SolavindSolivind,
v)
om medlem på annat sätt företar handling som skadar SolavindSolivinds
intressen.
Beslut om att medlem skall uteslutas ur SolavindSolivind fattas av styrelsen.
För uteslutning av en medlem på grund av dröjsmål med betalning krävs att varning,
om att medlemmen kan komma att uteslutas, sänts till medlemmen tillsammans med
betalningspåminnelse.
En medlem är utesluten ur SolavindSolivind den tredje arbetsdagen efter att skriftligt
meddelande, om att medlemmen uteslutits, sänts till medlemmen.

§6

Återbetalning av medlemsinsatser m.m.
För det fall värdet på inbetald medlemsinsats överstiger utträdd eller utesluten
medlems andel av SolavindSolivinds egna kapital, skall återbetalningen av inbetald
medlemsinsats begränsas till den utträdde eller uteslutne medlemmens andel av
SolavindSolivinds egna kapital.
Styrelsen skall bedöma värdet på medlemsinsatsen inom tre – sju månader efter
utgången av det räkenskapsår som medlemmen ansökte om utträde eller blev
utesluten. Styrelsen skall därefter lämna besked om värdet till den medlem som
begärt utträde eller uteslutits. För det fall en medlem som ansökt om utträde så
önskar kan denne inom två veckor från styrelsens besked skriftligen återta sin
ansökan om utträde, varvid denne skall förbli medlem i SolavindSolivind.
Vid utträde och uteslutning skall styrelsen vid varje enskilt fall, bedöma om
SolavindSolivinds likviditet klarar en återbetalning av inbetald medlemsinsats. För
det fall styrelsen beslutar om återbetalning av medlemsinsats skall återbetalning(ar)
ske årligen senast tio månader efter räkenskapsårets utgång. Styrelsen har rätt att
besluta att sådan återbetalning skall fördelas på flera år eller skall skjutas upp på
obestämd framtid.

Om en medlem uteslutits ur SolavindSolivind till följd av dröjsmål med betalning av
avgifter gällande elleverans kan medlemmens rätt till återbetalning av sin andel
begränsas.
Vidare har medlem rätt att återfå inbetald medlemsinsats i samband med
SolavindSolivinds likvidation eller om det i annat fall följer av tvingande lag.
Medlem har rätt att överlåta (genom gåva eller genom försäljning) sin insats till
person som i enlighet med paragraf 3 ovan kommer att beviljas eller har beviljats
medlemskap i SolavindSolivind. Överlåtelse av insats skall omedelbart skriftligen
anmälas till SolavindSolivinds styrelse.
§7

Styrelse
SolavindSolivinds angelägenheter sköts av en styrelse, vilken består av lägst tre och
högst sju ordinarie ledamöter samt högst fem suppleanter. Suppleanterna tjänstgör i
den ordning de valts av föreningsstämma. Suppleanterna har rätt att närvara vid
styrelsens sammanträden. Styrelsens medlemmar behöver ej vara medlemmar i
föreningen.
En av styrelsens ledamöter skall vara styrelsens ordförande. Styrelsen kan utse
verkställande direktör, vilken skall ha ansvaret för den löpande förvaltningen.
Styrelsens ordförande samt övriga ledamöter och suppleanter väljs årligen på
ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma
hållits.
OX2 Group AB har rätt men inte skyldighet att årligen inför ordinarie
föreningsstämma utse en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. OX2 Group
AB:s rätt att utse en styrelseledamot och en styrelsesuppleant förutsätter att OX2
Group AB eller något bolag inom samma koncern som OX2 Group AB har en
avtalsenlig skyldighet att sköta SolavindSolivinds administration.
För giltigt styrelsebeslut erfordras att minst hälften av styrelsens ledamöter eller
suppleanter är närvarande. För det fall OX2 Group AB har utsett ledamot eller
suppleant, så skall sådan ledamot eller tjänstgörande suppleant vara närvarande för
att giltigt beslut skall kunna fattas. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes
av ordföranden.

§8

Firmatecknare
SolavindSolivinds firma tecknas, förutom av styrelsen, av de personer som styrelsen
därtill utser, dock minst två i förening samt av verkställande direktören enligt 6 kap
12 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

§9

Verksamhetsår
SolavindSolivinds verksamhetsår skall vara kalenderår.

§ 10

Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och SolavindSolivinds räkenskaper väljs
årligen på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie
föreningsstämma hållits en eller två auktoriserade revisorer.

§ 11

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls på den plats styrelsen bestämmer under april, maj
eller juni månad varje år.
På föreningsstämma berättigar en andel i SolavindSolivind till en röst på stämman.
Var röstberättigad får rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda andelar
utan begränsning i röstetalet. Röstberättigad är dock endast medlem som fullgjort
sina förpliktelser mot SolavindSolivind och som inte uppsagt sig till utträde eller
uteslutits.
Omröstning sker öppet om inte föreningsstämman beslutar annat. Val, förutom val
av funktionärer vid föreningsstämman, verkställs dock genom sluten omröstning om
någon röstberättigad begär det.
Styrelseledamöter, verkställande direktör och externa revisorer har rätt att deltaga på
föreningsstämma även om de inte är medlemmar i SolavindSolivind.

§ 12

Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall av styrelsen utlysas då styrelsen eller revisorerna finner
sådan erforderlig, samt då extra föreningsstämma påfordras av minst en tiondel av
SolavindSolivinds medlemmar och dessa uppger det eller de ärenden, de önskar
förelägga föreningsstämman.

§ 13

Kallelse till föreningsstämma, meddelanden
Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna skall bringas till deras
kännedom företrädesvis via SolavindSolivinds hemsida men kan även ske genom epostmeddelande, brev eller annons i Dagens Nyheter eller i Svenska Dagbladet.
Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma skall ske tidigast sexfyra veckor
och senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra
föreningsstämmastämman.
Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall innehålla valberedningens förslag.

§ 14

Förslag till föreningsstämma
Styrelsen skall, om den vill framlägga förslag till föreningsstämman, inom den för
kallelse till föreningsstämma angivna tiden tillställa medlemmarna det huvudsakliga

innehållet i styrelsens förslag i sådana ärenden som rör stadgeändringar eller annars
är av principiell vikt.
Medlem som önskar hänskjuta ett ärende till ordinarie föreningsstämma skall
skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast två månader före stämman.
§ 15

Föreningsstämmans dagordning
På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Val av ordförande
Val av protokollförare
Godkännande av röstlängd
Val av två justeringsmän
Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Framläggande av årsredovisning för det senaste räkenskapsåret
Framläggande av revisorernas berättelse
Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för
den tid revisorernas berättelse omfattar
11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
12. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelseordförande samt de
styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning bestående av tre personer som till ordinarie
föreningsstämma senast i mars månad skall föreslå antal styrelseledamöter och
förslag till val av funktionärer.
15. Övriga ärenden som enligt lag eller dessa stadgar kan förekomma på stämman
Vid extra föreningsstämma må förutom punkterna 1 – 5 ovan inga andra ärenden bli
föremål för beslut än de som angivits i kallelsen.

§ 16

Ajournering och bordläggning
För det fall styrelseledamot så begär skall ordinarie eller extra stämma ajourneras
eller enskilt ärende bordläggas. Enskilt ärende får emellertid inte bordläggas mer än
ett tillfälle i rad.

§ 17

Majoritetskrav
Beslut att ändra stadgarna fattas vid föreningsstämma och är endast giltigt om det
har biträtts av en kvalificerad majoritet (d v s minst två tredjedelar eller tre
fjärdedelar beroende på ändringens art) av de röstandes andelar.Beslut att ändra
stadgarna fattas av föreningsstämma och är endast giltigt om det har fattats på två på
varandra följande stämmor och det på den senare stämman bifallits av minst två

tredjedelar av de röstandes andelar.

§ 18

Disposition av vinst
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden och med beaktande av bestämmelserna i 10 kap 3 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar, enligt föreningsstämmas beslut
1. fonderas och/eller
2. föras i ny räkning och/eller
3. utgå som vinstutdelning på inbetalda medlemsinsatser. Vid vinstutdelning
beräknas utdelningen per andel.

§ 19

Upplösning
Beslut att SolavindSolivind skall upplösas genom likvidation är endast giltigt om det
har fattats på två på varandra följande stämmor och det på den senare stämman
bifallits av medlemmar representerande nio tiondelar (9/10) av SolavindSolivinds
andelar. biträtts av minst två tredjedelar av de röstandes andelar.
Vid SolavindSolivinds upplösning ska dess behållna tillgångar fördelas mellan
medlemmarna i proportion till av dem betalda insatser.

§ 20

Tvister
Tvister mellan SolavindSolivind å ena sidan samt styrelsen, styrelseledamot,
verkställande direktör eller medlem å andra sidan, ska avgöras enligt vid var tid
gällande lag om skiljeförfarande.

_____________________________

Dessa stadgar är slutligt antagna genom andra beslut vid extra föreningsstämma den 14 juni
2016. Namnändring registrerad hos Bolagsverket 17 april 2017. 23 maj 2017.

