STADGAR
ENVIKENS ELKRAFT EK FÖR

S

I Föreningens firma

Föreningens firma är Envikens Elkraft ek för.
$2 Föreningens cindamål

Föreningen har till ändamäl att främ1a medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
själv eller i hel- eller delägda dotter- och intresseforetag inköpa, producera och
distribuera el och värme samt att äga och driva kommunikationsnät.
$3 F1reningens sc)te

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Enviken.
$4 Medlemskap

Till medlem kan antas sökande som äger fastighet inom Föreningens dotterbolags,
Envikens Elnät AB, koncessionsområde eller vars kraftförbrukning är avsedd att äga
rum där. Även om dessa forutsättningar är uppfyllda kan ansökan avslås om det finns
särskilda skä1.
Ansökan om inträde i Föreningen skall ske skriftligen enligt fastställt formulär. Beslut
om inträde meddelas av stvrelsen.
S5 Insatser och avgffier

Medlem skall vid inträde i föreningen erlägga en insats om 50 kronor. Utöver insatsen
skall den som inträder i föreningen erlägga en inträdesavgift som årligen bestäms av
styrelsen. Medlemmarna dr i övrigt skyldiga attbetala lagenliga och lagligen beslutade
avgifter till Föreningen.

Vid inträde i Föreningen förvärvar medlemmen en andel. Föreningen får inte upplåta
andelar annal än vid ny rnedlems inträde. Andelar kan överlåtas till medlem eller till
utomstående. Medlem är skyldig att delta i Föreningen med samtliga andelar som han
innehar.

Den som inte förut är medlem och som förvärvat en eller flera andelarhar rätt att utan
ny insats eller inträdesavgift efter ansökan som skall ske skriftligen , inträda i
föreningen om förutsättningarna för medlemskap enligt $4 är uppfyllda. Sker ansökan
om inträde mer än sex månader efter förvärvet har styrelsen alltid rätt attavslå
ansökan. Om ansökan avslås har förvärvaren sammarätt och samma skyldigheter som
om medlem med de förvärvade andelarna sagt upp sig per förvärvsdagen.

En medlem som har överlåtit samtliga sina andelar skall anses ha utträtt ur foreningen
utan rätt till vederlag per den dag då anmälan om överlåtelsen sker till Föreningen.
Den som överlåtit eller förvärvat andelar ska genast anmäla detta till Föreningen. Till
dess anmälan om ändring av innehavet skett gäller tidigare registrerade uppgifter om
inte Föreningen ändå känt till eller skäligen bort känna till överlåtelsen.

$6 Uttrade, (Jteslutning
Ansökan om utträde skall ske skriftligen

till Föreningen.

Medlem kan uteslutas om han eller hon bryter mot stadgarna eller uppenbarligen
skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamåI. Uteslutning kan även
ske om forutsättningarna fcir medlemskap enligt $4 inte längre är uppfyllda.
Uteslutning prövas av fcjreningsstämma och får ske med två tredjedels majoritet.
Medlem som utträder eller utesluts äger rätt att äterfä insatserna för samtliga sina
andelar i enlighet med bestämmelsern a i 4 kap Lagen om ekonomiska föreningar.
7$ Styrelse

Föreningens styrelse skall ha högst fem och lägst tre ledamöter sarnt högst fem och
lägst tre suppleanter. Ordinarie ledamöter utses av flöreningsstämman för en tid av två
år så att hälften, eller högst tre ledamöter, väljes det ena året och resterande ledamöter
väljes nästa år. Suppleanterna väljes for ett år i taget.
En av ledamöterna utses av föreningsstämman till styrelsens ordförande och en annan
ledamot utses av foreningsstämman till ersättare for ordföranden.

B$ Revisorer

Föreningen skall ha en eller två revisorer och en eller två revisorssuppleanter som
utses av Föreningsstämman för en tid av ett år i taget.
9$ Rakenskapsår

Föreningens räkenskapsår avslutas den 31 december.
t 0$ Årsredovisning

Föreningens årsredovisning skall bestå av resultaträkning, balansräkning och
förvaltningsberättels e för föreningen och koncernen.
I I $ Föreningsstdmma

Ordinarie foreningsstämma skall hållas i Enviken senast under juni månad. Extra
foreningsstämma skall hållas på samma plats när styrelsen, en revisor eller minst en
tiondel (1/10) av samtliga röstberättigade medlemmar begär det.

Vid ordinarie Iöreningsstämma skall följande punkter förekomma.
1) Stämmans öppnande

2)Yal av ordfcirande for stämman
3) Meddelande om ordförandens val av protokollförare för stämman

4)Yal av två justeringsmän
5) Upprättande och godkännande av röstlängd

6)Fräga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7) Föredragning av protokoll från föregående foreningsstämma
8) Föredragning av Föreningens årsredovisning och koncernredovisning
9) Föredragning av revisorernas berättelse för föreningen och koncernen
10) Fastställande av resultat- och balansräkningen for föreningen och koncernen
11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12) Beslut om disposition av föreliggande resultat
13) Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer
14) Val av styrelseledamöter och suppleanter
15) Val av styrelsens ordförande och ersättare för denne
16) Val av revisorer och revisorssuppleanter
i7) Övriga ärenden som i laga ordning anmälts av styrelsen eller medlem.
18) Avslutande av stämman

,f4

Vid extra föreningsstämma skall förekomma ovan angivna punkter nr
6) samt de frågor som föranlett stämman.

1)

till

och med

En medlem har rätt att fä ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma om han
skriftligen begär det hos styrelsen senast fyra () veckor före stämman. Medlem får
själv hålla sig underrättad om när stämman är avsedd att hållas.
På föreningsstämma har varje medlem en röst för varje ägd andel.
$I

2 Kallels e till forenings stcimma

till

föreningsstämma. Kallelsen skall innehålla uppgift om de ärenden
som ska forekomma. Kal{elsen skall utf;irdas tidigast fyra veckor före och senast två
veckor före ordinarie föreningsstämma samt tidigast fyra veckor före och senast en
Styrelsen kallar

vecka före extra foreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
brev genom posten.

till medlemmarna skall ske med

l3$ Vinstfordelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven
avsättning till reservfond har skett, enligt föreningsstämmans beslut foras i ny räkning,
fonderas eller delas ut till medlemmarna efter andelsinnehavet.
14

$ Föreningens upplösning

Om foreningen upplöses skall behållna tillgångar fördelas
förhållande

till

till medlemmarna i

andelsinnehavet.

Dessa stadgar har antagits vid extra föreningsstämmor 2014-10-28

n-Erik Bergkvist
Ordförande

ff7;

Vice ordförande

och 2015-01-26.

