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Stadgar för Västra Orusts Energitjänst 

Dessa stadgar är antagna av Västra Orusts Energitjänsts föreningsstämma den 19 

maj 1998 samt extra föreningsstämma den 15 juni 1998. Stadgarna är fastställda av 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 1 juli 1998. 

§1 Firma 

Föreningens firma är Västra Orusts Energitjänst ekonomisk förening. 

§2 Ändamål mm 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom 
att själv eller genom annan anskaffa, producera och distribuera energi till medlemmar 
och andra, själv eller i dotterbolag, äga anläggningar för produktion och överföring av 
energi, äga aktier och andelar i företag inom energisektorn och banker samt bedriva 
annan därmed förenlig verksamhet. 

§3 Styrelsens säte 

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Orust kommun, Västra Götalands län. 

§4 Antagande av medlem 

Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person som äger fastighet eller driver rörelse 
och vars elanläggning är avsedd att anslutas till föreningens nät, om sökanden skäligen 
kan förväntas komma att främja föreningens ändamål. 

§5  Medlemskap 

Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen och prövas av styrelsen. 

§6 Medlems skyldigheter 

Medlem är skyldig att följa de föreskrifter som styrelsen utfärdar efter 
föreningsstämmans godkännande. Medlem förbinder sig även att låta föreningen 
framdraga ledningar över sin fastighet för anslutning av såväl egna som andras 
anläggningar samt medverka till att servituts- eller ledningsrättshandlingar kan 
upprättas. 

§7 Insatsskyldighet 

Medlem skall delta i föreningen med det antal grundinsatser styrelsen enligt 
bekantgjorda normer fastställer, med hänsyn till omfattningen och ändamålet av 
medlemmens planerade deltagande i föreningens verksamhet. Medlem kan maximalt 
inneha 100 grundinsatser. 

Grundinsats i föreningen lyder på etthundratjugofem (125) kronor. 
Grundinsats skall betalas kontant inom 30 dagar efter anfordran. 
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Den som antagits som medlem och erlagt grundinsats till föreningen erhåller 
andelsbevis genom styrelsens försorg. 

Medlem får ej delta med överinsatser utom i de fall överinsats uppstått genom 
medlems minskade överföringsbehov. 
 

§8 Insatsbetalning, insatsemission mm 

Medlem skall utöver grundinsats i förekommande fall betala inträdesavgift 
motsvarande på andelen belöpande övervärde som styrelsen fastställer. 

Medlem deltar i föreningens verksamhet med förutom ovan angivna grundinsatser 
och inträdesavgifter med insatsemissioner enligt stämmans beslut. 

Medlem som utvidgar sin elektriska anläggning skall, innan den nya delen av 
anläggningen tas i bruk, kontant erlägga det antal grundinsatser och inträdesavgifter 
och de övriga avgifter som följer av leverans- eller anslutningsvillkor. 

Styrelsen kan för särskilda fall besluta om annan ordning för insats- och 
inträdesavgiftsbetalningen. 

§9 Anslutningsavgift 

Medlem skall utöver grundinsatser och inträdesavgift, erlägga anslutningsavgift 
(engångsavgift), vilken styrelsen fastställer. 

§10 Leveransvillkor mm 

Villkoren för energileverans till medlem och annan förbrukare, genom föreningen eller 
dess dotterbolag, anges i särskilt, av berörd styrelse antagna leveransvillkor. 

§11 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 han som medlem inträder 
han i överlåtarens ställe. 

§12 Förvärv av andel genom bodelning, gåva, arv eller testamente 

Har medlems andel övergått på annan, på grund av bodelning, gåva, arv eller 
testamente, äger förvärvaren inträde i medlemmens ställe, om förvärvaren fyller 
förutsättningarna i § 4. 

Medlems dödsbo utövar den avlidnes rättigheter och fullgör dennes skyldigheter intill 
dess avgången inträffar på grund av att medlemskapet övergått på annan, eller senast 
vid räkenskapsårets utgång då dödsboet avgår. 
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§13 Utträde 

Uppsägning till utträde skall ske skriftligen. Utträde beviljas dock ej, utom vid 
frånträde av fastighet eller rörelse och utom då styrelsen så beslutar, förrän två år 
efter inträdet. 

§14 Uteslutning 

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, icke iakttagit sina förpliktelser mot 
föreningen eller eljest skadar föreningen eller motarbetar dess intressen, kan av 
styrelsen uteslutas ur föreningen. 

Utesluten medlem äger hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma genom 
att anmäla därom till styrelsen inom tre månader från det meddelandet om 
uteslutning avsänts honom. 

§15 Avgång 

Utom i de fall som avses i FL 7 kap § 15 tredje st (insatsskärpningar mm) och 12 kap § 4 
andra st (fusion) äger avgång ur föreningen rum vid den utgång av räkenskapsår, vilken 
infaller sex månader efter det att medlemmen sagt upp sig till utträde eller uteslutits 
eller annan omständighet som föranlett avgången inträffar. 

§16 Insatsåterbetalning 

Avgången medlem har rätt att utfå inbetalda grundinsatser, tillgodoförda 
insatsemissioner och beslutad vinstutdelning i enlighet med dessa stadgar. 
Återbetalning sker senast 6 månader efter avgång. Utesluten medlem enligt § 14 i 
dessa stadgar förlorar inbetalda insatser och inträdesavgifter. 

Vid medlems konkurs i vilken föreningen har krav, äger föreningen rätt att överföra 
medlemmens inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda insatser som 
betalning för skulden. Överstigande del återbetalas. 

§17 Förlust av rösträtt 

Medlem som uppsagt sig till utträde eller uteslutits ur föreningen förlorar genast 
rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. 

§18 Styrelse 

Föreningsstämman väljer en styrelse bestående av lägst fem och högst sju ledamöter 
samt högst två suppleanter. Styrelsen är föreningens ledande organ och förvaltar 
föreningens angelägenheter. 

Till ledamot av styrelsen eller suppleant kan väljas röstberättigad medlem eller person 
som avses i FL 6 kap § 4. 
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Till ledamot av styrelsen eller suppleant kan även, efter styrelsens yttrande, väljas 
annan lämplig person som inte tillhör de i föregående stycke nämnda kategorierna, 
dock högst två ledamöter och högst två suppleanter. 

Styrelseledamot utses för en mandatperiod som börjar från slutet av ordinarie 
föreningsstämma ena året till och med ordinarie föreningsstämma om två år. 
Mandatperioden skall dock anpassas under den första mandatperioden för vilken 
dessa stadgar gäller, så att halva antalet styrelseledamöter utses endast för ett år. 
Suppleant utses för tiden från ordinarie föreningsstämma ena året till och med nästa 
ordinarie föreningsstämma. Styrelseledamot och suppleant frånträder sitt uppdrag 
senast efter den ordinarie stämma som inträffar närmast efter uppnådda 70 år. 

Konstituering 

Vid första sammanträdet efter valet väljer styrelsen inom sig ordförande och vice 
ordförande. 

§19 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem styrelsen därtill 
utser. 

§20 Styrelsesammanträde 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen skall sammanträda om 
minst en av dess ledamöter begär det. 

Protokoll vid styrelsens sammanträde skall, förutom av ordföranden, justeras av den 
eller de övriga ledamöter som styrelsen därtill utser. Justeringen skall äga rum senast 
vid nästa sammanträde. 

§21 Ledning 

 För föreningens löpande förvaltning kan styrelsen utse verkställande direktör.  

§22 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderåret. 

§23 Tid för årsredovisning 

Styrelsen skall senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma avlämna sina 
redovisningshandlingar till revisorerna. 

§24 Revision 

Vid ordinarie föreningsstämma väljes tre revisorer jämte två suppleanter för tiden till 
och med ordinarie föreningsstämma året efter valet. Minst en av revisorerna och 
dennes suppleant skall vara kvalificerad revisor. 
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Revisionsberättelse skall vara avlämnad till styrelsen senast två veckor före ordinarie 
föreningsstämma. 

§25 Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen under tiden mars – maj månad. 

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner sådan erforderlig eller då det för 
uppgivet ärendes behandling skriftligen påfordras av en revisor eller minst en tiondel 
av samtliga röstberättigade. 

 Kallelse 

Kallelse till en föreningsstämma sker genom annons i minst en på orten bruklig tidning 
eller genom skriftligt meddelande till medlemmarna. Vid ärende enligt FL 7 kap § 8 
skall kallelsen alltid vara skriftlig.  

Kallelseåtgärden skall vara vidtagen tidigast fyra veckor före föreningens stämma och 
senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma. 

 Rösträtt mm 

Rösträtt vid föreningsstämma tillkommer varje medlem som inte uppsagt sig till 
utträde eller uteslutits ur föreningen. 

Varje röstberättigad medlem äger en röst. 

 Ombud 

Röstberättigad får vid föreningsstämman låta sig företrädas enligt FL 7 kap § 2 endast 
av annan röstberättigad medlem eller av röstberättigad medlems make, sambo, fader, 
moder, barn eller syskon. Medlem som är juridisk person får företrädas av ombud som 
inte är medlem. Ingen får på grund av fullmakt företräda mer än en medlem.  

 Omröstning 

Val skall äga rum öppet såvida inte någon röstberättigad medlem påkallar sluten 
votering. 

Annan omröstning skall ske öppet om inte föreningsstämman beslutar om sluten 
votering. 

Protokoll 

Över beslut, som vid föreningsstämma fattas, skall genom stämmoordförandens 
försorg föras protokoll, som justeras av ordföranden och två därtill vid stämman 
utsedda medlemmar. Senast inom tre veckor från beslutets dag skall protokollet vara 
tillgängligt för föreningsmedlemmarna. 
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§26 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 absolut 
majoritet och på andra stämman ¾ majoritet av de röstande. 

För att bestluta om ändring i stadgarnas §§ 2, 4, 7, 11, 26, 27 och 31 skall vara giltigt 
gäller att sådant beslut skall fattas på två stämmor mellan vilka minst ett högst två år 
förflutit. 

§27 Frivillig likvidation 

Beslut om frivillig likvidation är giltig endast om beslut fattas på två stämmor och på 
den senare stämman biträtts av minst ¾ av de röstande och att minst ett år och högst 
två år skall ha förflutit mellan stämmorna. 

§28 Ärenden på ordinarie stämma 

Vid föreningens ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma: 

1) Val av ordförande för stämman. 
2) Anmälan av protokollförare. 
3) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans 

protokoll. 
4) Fastställande av röstlängd för stämman. 
5) Frågan om stämman utlysts i behörig ordning. 
6)  Styrelsens årsredovisning. 
7) Revisorernas berättelse. 
8) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 
9) Beslut i anledning av föreningens eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 
10) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande 

direktör. 
11) Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer. 
12) Val av styrelseledamöter jämte eventuella suppleanter. 
13)  Val av ombud för föreningen i dotter- eller intressebolags 

bolagsstämma, samt beslut om direktiv för ombudet. 
14) Val av revisorer jämte eventuella suppleanter. 
15) Val av valberedning, bestående av minst tre personer. 
16) Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman. 
17)  Övriga ärenden. 

 
§29  Motioner 

Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall behandlas 
av stämman om ärendet anmälts till styrelsen före den 1 januari. 

För stämmans prövning av uteslutningsbeslut gäller dock bestämmelsen i § 14 andra 
st. 



 
 

  
Sida 7 

 
  

§30  Meddelanden 

Andra meddelanden än kallelse till föreningsstämma skall bringas till medlemmarnas 
kännedom genom annons i ortstidning eller brev. 

 

§31  Vinstfördelningsgrunder 

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning 
skett till reservfonden och med de begränsningar som framgår av FL 10 kap. § 3 enligt 
föreningsstämmans beslut: 

1 fonderas och/eller 
2 föras i ny räkning och/eller 
3 utdelas mellan medlemmarna i förhållande till deras grundinsatser och/eller 
4 tillgodoföras varje medlems insatskonto som insatsemission i förhållande till 

medlemmens affärsomslutning med föreningen och dess dotter- eller 
intressebolag. 

§32 Behållna tillgångar vid upplösning 

Vid föreningens upplösning enligt FL 11 kap skall dess behållna tillgångar fördelas så 
att envar återfår sina inbetalda och genom insatsemissioner tillgodoförda insatserna, 
eller om tillgångarna inte räcker till det, så mycket som belöper på medlems totala 
insatskapital. 

Uppstår därefter överskott skall detta fördelas mellan medlemmarna efter inbetalda 
grund- och genom insatsemissioner tillgodoförda insatser. 

 

§33 Tvister 

Tvist mellan förening å ena sidan och styrelsen, ledamot av denna, medlem eller 
likvidator å andra sidan, skall avgöras enligt svensk lag. 

§34 Föreningslagen 

I övrigt gäller vad som föreskrives i lagen om ekonomiska föreningar. 


