Stadgar för Dala Vindkraft Ekonomisk Förening
(Antagna 2012-06-07)

FIRMA, SÄTE & ÄNDAMÅL
§1
Föreningens firma är Dala Vindkraft Ekonomisk förening. Föreningen är en
sammanslutning av elkunder boende och verksamma i Sverige.
Föreningens styrelse har sitt säte i Malungs kommun.
Föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, samt
deras miljöintresse, genom att tillhandahålla medlemmarna egen vindkraftsproducerad elkraft.
Föreningen skall verka för att etablera nya vindkraftverk på lämpliga platser
från vindsynpunkt i Dalarna i första hand, så snart behov för detta finns.
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.

MEDLEMMAR, ANDELAR & INSATS
§ 2 Inträde, medlemskap
Föreningen är öppen för alla elkunder anslutna till det svenska elnätet och
som vill främja föreningens ändamål.
För att kunna tillgodogöra sig elströmmen från föreningen måste medlemmen
ha ett avtal med den eller de elleverantörer som föreningen har avtal med.
Föreningen är öppen för alla elkunder anslutna till det svenska elnätet 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 efter skriftlig ansökan.
Varje medlem får ett medlemsbevis.
§ 3 Medlemsinsats
Varje medlem skall delta med minst en insats och högst med det antal
insatser som motsvarar 100 % av förväntad konsumtion av elkraft per år. En
insats motsvarar 1000 kWh/år. Insatserna i vindkraftverk, som föreningen
anskaffar och tar i drift från och med år 2012 motsvarar 100 kWh/år. Insatsen
inbetalas kontant till av föreningen anvisat konto samtidigt som underskrivet
köpeavtal insändes till föreningen.
Insatsbeloppets storlek skall vara lägst 5 700 och högst 17 000 kronor per
insats á 1000 kWh eller 660 respektive 1 980 per insats á 100 kWh.
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Insatsen storlek bestäms av styrelsen och grundas på investeringens storlek
och hur stor årsproduktionen beräknas bli för varje ny etablering av
vindkraftverk, som föreningen gör.
§ 4 Årsavgift
Föreningsstämman kan besluta om att en årsavgift skall uttaxeras. Belopp får
uppgå till högst 250 kr per medlem.
§ 5 Överlåtelse av andel m m
Den som utan att vara medlem genom överlåtelse förvärvat medlems andel
skall söka inträde i föreningen inom sex månader efter förvärvet. Antas
förvärvaren inträder denne som medlem i överlåtarens ställe.
Ny andelsinnehavare erhåller elkraft från föreningen endast om han är eller
antas till medlem i föreningen.
Medlem som inte längre är bosatt i Sverige skall skriftligen anmäla detta till
föreningens styrelse.
§ 6 Uppsägning till utträde
Uppsägning till utträde ur föreningen skall ske skriftligen och ställas till
styrelsen.
Den som inte längre är bosatt i Sverige skall anses ha sagt upp sig till utträde.
§ 7 Uteslutning
Medlem som motarbetar föreningens ändamål, verksamhet eller utveckling,
eller som missbrukar sitt medlemskap, kan uteslutas av styrelsen.
Medlem som uteslutits förlorar genast rätten att delta i överläggningar och
beslut om föreningens angelägenheter.
§ 8 Avgång ur föreningen
Medlem som sagt upp sig till utträde eller uteslutits avgår ur föreningen vid
utgången av det räkenskapsår som infaller tre månader efter det
uppsägningen kommit styrelsen tillhanda respektive uteslutningen anses ha
kommit till medlemmens kännedom. I fall som avses i 7 kap. 15 § tredje
stycket föreningslagen (insatsskärpning m m) och 12 kap. 4 § andra stycket
föreningslagen (fusion) gäller i föreningslagen intagna regler.
§ 9 Återbetalning av insats m m
Avgången medlem har rätt att utfå inbetalda medlemsinsatser och beslutad
vinstutdelning i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. 1 § föreningslagen.
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FÖRENINGEN & STÄMMOR
§ 10 Föreningens organ
Föreningens organ är:
1. Föreningsstämman
2. Föreningsstämmans valberedning
3. Föreningsstyrelsen
4. Revisorn
§ 11 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast i maj månad. Vid ordinarie
stämma skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Val av ordförande på stämman
Anmälan av protokollförare
Godkännande av röstlängd
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen
Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
Revisionsberättelsen
Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar
Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till dem som valts till
uppdrag i föreningen
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen
Val av revisor och revisorsuppleant
Val av ledamöter och suppleant i valberedningen jämte sammankallande
Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden
Behandling av inkomna motioner
Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman

§ 12 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan
stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av
revisorn eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Kallelse skall
utfärdas inom fjorton dagar från den dag sådan begäran kom in till föreningen.
§ 13 Kallelser till föreningsstämma och andra meddelanden till medlemmarna
Kallelse till föreningsstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman.
Den skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före
extra stämma. Styrelsen utfärdar kallelse. Alla ärenden, som skall förekomma
på stämman, skall anges i kallelsen. Kallelse till föreningsstämma sker genom
skriftligt meddelande till varje medlem.
Andra meddelanden till medlemmarna än kallelse till föreningsstämma sker
skriftligen eller, om styrelsen så beslutar, genom annons i tidning inom
föreningens verksamhetsområde.
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§ 14 Övriga deltagare vid föreningsstämmor
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.
Valberedningen skall föreslå kandidater, som den anser lämpliga med hänsyn
till uppdragens art, och 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 tre och högst nio 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 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 utser ordinarie föreningsstämma noll till tre
suppleanter fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits under första
räkenskapsåret efter valet (ett års mandattid) . 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.
§ 17 Styrelsesammanträden och protokoll
Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är
närvarande. Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt
samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och
erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns en suppleant som skall träda in i hans
ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det.
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de
närvarande röstar, eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden
biträder. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra
mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.
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Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som undertecknas eller
justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det.
Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.
Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.
§ 18 Styrelsens uppgifter
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av
föreningens angelägenheter.
Styrelsen beslutar om medlemspriset på elkraft.
§ 19 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som
styrelsen utsett att teckna firman.

REVISION
§ 20 Revisor
För granskning av föreningens årsredovisning, räkenskaper och styrelsens
förvaltning 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)
Revisorn och dennes suppleant skall vara auktoriserad eller godkänd.
§ 21 Revisionen
Revisorn skall verkställa revisionen enligt god revisionssed. Revisionen skall
vara verkställd och berättelse avgiven före utgången av april månad.

RÄKENSKAPSAVSLUTNING OCH ÅRSREDOVISNING
§ 22 Räkenskapsavslutning m m
Kalenderåret är föreningens räkenskapsår.
Redovisningshandlingarna skall vara revisorerna tillhanda senast en månad
före ordinarie föreningsstämma.

MOTIONER OCH ÖVRIGA FRAMSTÄLLNINGAR FRÅN MEDLEM
§ 23 Motioner
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.
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 24 Beslut vid föreningens stämmor
Stämmans beslut utgörs av den mening, som har fått mer än hälften av de
avgivna rösterna, såvida inte föreningslagen eller stadgarna i något särskilt 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 skall dock förrättas genom sluten röstning,
om någon begär det.
§ 25 Ekonomiskt ansvar
För föreningens förpliktelser svarar enbart föreningens tillgångar. I tillgångarna
inräknas insatser och avgifter som har förfallit till betalning, även om de ännu
inte har betalts.
§ 26 Vinstfördelningsgrunder
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven
avsättning skett till reservfonden och med beaktande av bestämmelserna i 10
kap. 3 § föreningslagen, enligt föreningsstämmans beslut
1. fonderas och/eller
2. föras i ny räkning och/eller
3. fördelas som återbäring mellan medlemmarna i förhållande till deras
omsättning med föreningen under det senaste räkenskapsåret
Styrelsen har rätt att besluta om gottgörelse i form av återbäring på inbetalade
ersättningar för elkraft efter samma grunder som för vinstutdelning enligt ovan.
§ 27 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar sker enligt föreningslagens bestämmelser om
stadgeändring.
§ 28 Föreningens likvidation och upplösning
Föreningen skall träda i frivillig likvidation om föreningsstämman så beslutar
enligt föreningslagen eller om likvidationsplikt föreligger enligt föreningslagen.
Sedan verksamheten avvecklats och alla skulder betalats skall av behållna
tillgångar medlemsinsatserna först återbetalas till medlemmarna. Vad därefter
återstår skall fördelas mellan medlemmarna med inbördes lika rätt i proportion
till deras inbetalda insatser vid tidpunkten för likvidationsbeslutet.
§ 29 Övrigt
I övrigt gäller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, ovan kallad
föreningslagen.
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