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S T A D G A R 

för 

VARA ENERGI 

ek. för. 
 

1 §  Firma 
Föreningens firma är Vara Energi ek. för. 

 

2 § Styrelsens säte 
Styrelsen har sitt säte i Vara.  

 

 

 

3 § Ändamål 
Föreningen har till ändamål att producera, distribuera och försälja energi samt driva 

annan därmed förenlig verksamhet som främjar medlemmarnas ekonomiska intresse. 

Medlem deltar i verksamheten genom att konsumera ovanstående tjänster. 

 

4 § Medlemskap 
Ansökan om medlemskap inlämnas till Styrelsen. Ansökan görs skriftligen på 

fastställt formulär, egenhändigt undertecknad där storleken av effekt/energibehov för 

abonnemanget anges. 

 

Ansökan prövas av Styrelsen. 

 

Inträde i föreningen skall beviljas varje sökande, som äger fastigheter eller driver 

rörelse inom föreningens koncessionsområde och som deltar i föreningens 

verksamhet.  

Styrelsen äger rätt att avslå inträdesansökan om skälig anledning finns. 

 

När ansökan bifallits, och den sökande erlagt stadgad insats, är hen medlem i 

föreningen och erhåller andelsbevis. 
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5 § Insats 

Medlem skall delta i föreningen med det antal insatser styrelsen enligt normer 

fastställer med hänsyn till omfattningen och ändamålet av medlemmens planerade 

deltagande i föreningens verksamhet. 

 

En insats i föreningen är tjugo kronor. 

Insatser skall betalas kontant. 

 

Medlem får ej delta med överinsatser utom i de fall överinsats uppkommit genom 

medlemmens minskade överföringsbehov. 

 

 

6 § Reglering av insats 
Medlem som utvidgar sin elektriska anläggning skall, innan den nya delen av 

anläggningen tas i bruk, kontant erlägga det antal insatser och avgifter som följer av 

leverans- eller anslutningsvillkor. 

Minskar medlemmens insatsunderlag kan medlemmen säga upp det antal insatser som 

motsvarar minskningen till utbetalning. 

Styrelsen kan för särskilda fall besluta om annan ordning för reglering av insats och 

avgifter. 

 

 

7 § Anslutningsavgift 
Medlem skall utöver insatser erlägga anslutningsavgift vilken styrelsen fastställer. 

Vid ökning av medlems insatsunderlag skall motsvarande extra anslutningsavgift 

erläggas för ökningen. 

 

8 § Förvärv av andel genom bodelning, arv eller testamente 
Har medlems andel övergått till annan, på grund av bodelning, arv eller testamente, 

äger förvärvaren inträda i medlemmens ställe, om förvärvaren uppfyller 

förutsättningarna i 4 §. Ny medlem enligt ovan skall underrätta styrelsen. 

Medlems dödsbo utövar den avlidnes rättigheter och fullgör dennes skyldigheter intill 

dödsboets avgång. 

 

  

9 § Överlåtelse av andel 
Medlem som frånträder fastighet eller rörelse, vars innehav föranlett inträdet, skall 

erbjuda sin andel i föreningen till sin efterträdare. 

Den som utan att vara medlem genom överlåtelse förvärvat medlems andel skall 

ansöka om inträde inom sex månader efter förvärvet. Antas hen som medlem inträder 

hen i överlåtarens ställe. 
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10 § Uppsägning 
Uppsägning till utträde skall ske skriftligt. Utträde beviljas dock ej förrän två år efter 

inträde, utom vid frånträde av fastighet eller rörelse eller då styrelsen så beslutar. 

 

 

 

11 § Uteslutning 
Styrelsen får, om rättelse inte sker efter skriftlig varning, utesluta medlem som bryter 

mot stadgarna, skadar föreningen, motarbetar föreningens intressen eller eftersätter 

sina förpliktelser mot föreningen. 

Utesluten medlem äger hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma genom 

anmälan därom till styrelsen inom tre månader från det meddelandet om uteslutning 

avsänts till hen. 

 

 

12 § Avgång 
Avgång ur föreningen äger rum vid den utgång av räkenskapsår, vilken infaller näst 

efter sex månader, sedan medlemmen sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan 

omständighet inträffat. 

 

13 § Förlust av rösträtt m. m. 
Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast rätten att delta i 

överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. 

 

14 § Avgången medlems rätt 
Avgången medlem har rätt att få utbetalt inbetalda insatser och genom insatsemission 

tillgodoförda insatser samt beslutad vinstutdelning i enlighet med dessa stadgar. 

Återbetalning sker efter styrelsens beslut om utträde. Utesluten medlem enligt 11 § i 

dessa stadgar förlorar rätten att få ut inbetalda insatser och tillgodoförda 

emissionsinsatser. 

 

15 § Styrelse 
Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse om lägst fem och högst nio 

ledamöter jämte noll till tre suppleanter. 

Stämman väljer ordförande och vice ordförande bland styrelsens ledamöter på ett år. 

Övriga ledamöter väljs för två år. Dock skall mandattiden bestämmas så att halva 

antalet ledamöter och suppleanter avgår varje ordinarie föreningsstämma. 
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Till styrelseledamot kan även icke medlem väljas, dock till ett antal motsvarande högst 

en tredjedel av totala antalet styrelseledamöter. 

 

16 § Revisorer 
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av tre revisorer med 

två ersättare. 

Revisorer och ersättare väljs på föreningsstämma för tiden till och med ordinarie 

föreningsstämma året efter valet. 

En av revisorerna skall vara auktoriserad. 

Revisorerna skall senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma avge sin 

revisionsberättelse. 

 

17 § Valberedning 
Vid ordinarie föreningsstämma skall en valberedning bestående av ordförande och tre 

ledamöter väljas. 

Mandattiden är två år och skall bestämmas så att halva antalet ledamöter avgår varje 

ordinarie föreningsstämma. Föreningsstämman väljer ordförande för valberedningen. 

 

 

18 § Försäljning av fast egendom 
Styrelsen eller den styrelsen ger fullmakt äger sälja och för gäld inteckna föreningens 

fasta egendom och tomträtt. 

 

19 § Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av den eller dem styrelsen bemyndigar. 

 

 

20 § Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår omfattar 1 januari - 31 december. 

 

21 § Styrelsens årsredovisning 
Styrelsen skall senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma lämna sina 

redovisningshandlingar till revisorerna. 
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22 § Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast under juni månad. 

Ärenden på ordinarie stämma 

 

1. Val av ordförande för stämman. 

2. Anmälan av protokollförare. 

3. Godkännande av röstlängd. 

4. Val av två protokolljusterare. 

5. Fråga om stämman utlyst i behörig ordning. 

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar. 

7. Revisorernas berättelse och i förekommande fall koncernrevisionsberättelse. 

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning och i förekommande 

fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 

9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

11. Beslut om ersättning till fullmäktige, styrelseledamöter, valberedningens 

ledamöter samt revisorer. 

12. Fastställande av antal ledamöter jämte suppleanter i styrelsen 

13. Val av ordförande i styrelsen. 

14. Val av vice ordförande i styrelsen. 

15. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter. 

16. Val av revisorer jämte suppleanter. 

17. Val av ledamöter i valberedningen och ordförande i denna 

18. Ärenden som styrelsen eller medlemmar genom motioner hänskjutit till stämman 

19. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman 

 

Extra föreningsstämma hålls, då styrelsen finner sådan erforderlig eller då det för visst 

angivet ärendes behandling skriftligen påfordras av antingen revisorerna eller minst 

1/10 av samtliga röstberättigade. 

Vid föreningsstämma är var medlem, som ej sagt upp sig till utträde eller uteslutits, 

röstberättigad och har en röst.  

 En medlem som inte är personligen närvarande vid föreningsstämman får utöva sin 

rätt vid stämman genom ombud. En medlem får inte företrädas av fler än ett ombud. 

En medlem har dock alltid rätt att anlita sin make, sin sambo, en annan medlem eller 

en ställföreträdare för en annan medlem som ombud. 

Ombudet ska ha en skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt. En 

fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.  

Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall av den som styrelsen 

utsett. 

Kallelse till föreningsstämma sker genom meddelande med annons i ortstidningarna, 

på föreningens hemsida eller epost. 

Kallelseåtgärden skall vara vidtagen tidigast fyra veckor och senast två veckor före 

ordinarie och senast två veckor före extra stämma. 
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23 § Stadgeändring 
Beslut om ändring av stadgarna är giltigt om alla röstberättigade i föreningen förenat 

sig om det. I annat fall erfordras två stämmor. Vid första stämman erfordras majoritet 

och på andra stämman minst ¾ majoritet av de röstande. 

För att beslut om ändring i stadgarna § 3, 4, 8, 23, 24 och 26 skall vara giltigt gäller att 

sådant beslut skall fattas på två ordinarie föreningsstämmor. 

 

24 § Frivillig likvidation 
Beslut om frivillig likvidation är giltigt endast om beslut fattas på två ordinarie 

föreningsstämmor och på den senare stämman biträtts av minst ¾ av de röstande. 

 

25 § Vinstdisposition 
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall av ordinarie föreningsstämman 

disponeras enligt följande 

1. Fonderas och/eller 

2. Föras i ny räkning och/eller 

3. Styrelsens förslag på vinstutdelning enligt FL 10 kap 3§ 

 

Föreningsstämman får inte besluta om vinstutdelning eller överföring till 

medlemsinsatser genom insatsemission med större belopp än styrelsen föreslagit. 

 

 

26 § Upplösning 
Vid föreningens upplösning enligt FL 11 kap skall dess behållna tillgångar fördelas så 

att envar först återför sina förlagsinsatser och därefter sina inbetalda insatser eller, om 

tillgångarna inte räcker till det, så mycket som belöper på insatserna. Överskott 

därutöver skall användas för att utbetala tillgodoförda insatsemissioner. 

Uppstår därefter överskott skall detta fördelas mellan medlemmarna i förhållande till 

var och ens medlems affärsomslutning med föreningen jämte dotter- och intressebolag 

under de tre senaste åren. Den som inträtt som medlem i annans ställe äger 

tillgodogöra sig de leveranser som tidigare innehavare av medlemmens andelar haft 

under den angivna tiden. 

 

 

27 § Laghänvisning  
I övrigt gäller vad som föreskrivs i Lagen om ekonomiska föreningar. 


