Antagna av
stämman
2019-05-27

Firma

Ändamål

Stadgar
för
BRITTEDALS ELNÄT Ek. för.
1§
Föreningens firma är Brittedals Elnät Ekonomisk förening.
2§
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att direkt och genom
hel- eller delägda företag anskaffa, producera, överföra och försälja elektrisk energi samt driva annan
därmed förenlig verksamhet.

Styrelsens säte

3§
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Hässleholms kommun.

Verksamhetsområde

Föreningens huvudsakliga verksamhetsområde omfattar delar av Hässleholms, Ö Göinge, Osby och
Kristianstads kommuner.

Antagande av
medlem

Förvärv av andel
genom bodelning
arv eller testamente

Överlåtelse av
andel

Insatsskyldighet
m.m.

4§
Till medlem kan antas varje fysisk eller juridisk person som äger fastighet vars elanläggning är ansluten till
föreningens distributionsnät om sökanden skäligen kan förväntas komma att främja föreningen.
Medlemskap kan enbart erhållas från och med nytt verksamhetsår och sedan likvid för insats erlagts.
Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen och prövas av styrelsen.
5§
Har medlems andel övergått på annan på grund av bodelning, arv eller testamente äger förvärvaren
inträda i medlemmens ställe, om förvärvaren uppfyller förutsättningarna i 4 §. Då fråga är om förvärv av
avliden medlems andel, skall ansökan om inträde göras inom sex månader efter dödsfallet eller, om den i
12 § angivna tiden för avgång då ännu ej inträffat, senast vid den tiden. Har förvärvet skett genom
bodelning, skall ansökan om inträde göras inom samma tid från förvärvet.
Medlems dödsbo utövar den avlidnes rättigheter och fullgör dennes skyldigheter intill dess avgången
inträffar på grund av att medlemskapet övergått på annan, ansökan om medlemskap ej gjorts inom
föreskriven tid eller avslagits.
6§
Andel skall följa den anläggning för vilken andel är tecknad. Ansökan om inträde för ny fastighetsägare
skall ske inom sex månader efter förvärvet.
I de fall den nye fastighetsägaren inte önskar överta dennes andel och ansökan om medlemskap skall
överlåtaren därmed anses ha sagt upp sig till utträde ur föreningen.
7§
Medlem ska delta i föreningen med det antal insatser motsvarande dennes elektriska anläggning.
Medlem som inträtt i föreningen efter det slutligt stämmobeslut fattats 2018 om denna lydelse av denna
paragraf om insatsskyldighet skall delta i föreningen med det antal insatser motsvarande dennes
elektriska anläggning. Sådan medlem har ej rätt att delta med insatser utöver medlemmens
insatsskyldighet. Tidigare medlem som ej redan deltar med rätt antal insatser har rätt att delta med
insatser utöver det antal insatser som motsvarar dennes elektriska anläggning.
Antal insatser för anläggning med huvudsäkring är följande:
16 – 25 ampere
14 insatser
35 – 63 ampere
27 insatser
Effektkund
1 insats/kW
Insats i föreningen lyder på trettio kronor.
Den som antagits som medlem och erlagt insats till föreningen erhåller meddelande därom genom
styrelsens försorg. Insatsemission påverkar inte medlems insatsskyldighet.

Insatsbetalning
m.m.

8§
Ny medlem skall kontant till föreningen erlägga insatser och avgifter enligt leveransreglementet innan
leveranser påbörjas.
Medlem som utvidgar sin anläggning skall, innan den nya delen av anläggningen tages i bruk, kontant
erlägga det antal insatser och de avgifter som svarar mot utvidgningen. Styrelsen kan för särskilda fall
besluta om annan ordning för insatsbetalningen. Insatsemissionsbelopp tillgodoräknas ej medlem som
insatsbetalning.
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Leveransreglemente

Utträde

Uteslutning

Avgång

Insatsåterbetalning

Förlust av rösträtt

Styrelse

9§
Villkoren för energileverans till medlem och annan förbrukare inom verksamhetsområdet anges i särskilt,
av styrelsen antaget reglemente.
Utöver dessa stadgar och elleveransreglemente gäller för föreningens verksamhet allmänna
bestämmelser fastställda av energiföretagens branschorganisation.
10 §
Uppsägning till utträde skall ske skriftligen.
11 §
Medlem som bryter mot föreningens stadgar, reglemente och lagenliga beslut eller skadar föreningen
eller motarbetar dess intressen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem som under föreningens
tre senaste räkenskapsår inte deltagit i föreningens verksamhet genom utnyttjande av föreningens nät
kan av styrelsen uteslutas.
Utesluten medlem äger hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom anmälan därom
till styrelsen inom tre månader från det meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen.
12 §
Utom i de fall som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket (insatsskärpningar mm.) och 12 kap. 4 § andra stycket
(fusion) Lagom ekonomiska föreningar (”föreningslagen”) äger avgång ur föreningen rum vid den utgång
av räkenskapsår, vilket infaller näst efter två månader efter det att medlemmen sagt upp sig till utträde
eller uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat.
13 §
Avgången medlem har rätt att utfå inbetalda medlemsinsatser och beslutad vinstutdelning i enlighet med
4 kap. 1 § föreningslagen utom då avgången beror på uteslutning enligt 11 § första stycket i dessa
stadgar.
När en medlem har avgått har denne rätt att få ut genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser
tidigast 6 månader efter utgången av det räkenskapsår under vilket den elanläggning, för viken
medlemmen har tecknat andel i föreningen, har upphört att vara ansluten till föreningens
distributionsnät med medlemmen som nyttjare, eller 25 hela räkenskapsår har förflutit från avgången.
Styrelsen kan för särskilda fall besluta om kortare utbetalningstid.
På medlems begäran återbetalas överskjutande insatsbelopp (överinsats) enligt 4 kap. 3 §
föreningslagen.
14 §
Medlem som uppsagt sig till utträde eller uteslutits ur föreningen förlorar genast rätten att delta i
överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.
15 §
Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse, bestående av lägst fem och högst nio personer,
vilka väljes av föreningsstämma.
Till ledamot av styrelsen kan väljas röstberättigad medlem, person som avses i 6 kap. 4 § föreningslagen,
röstberättigad medlems make samt firmatecknare för sådan medlem.
Till ledamot av styrelsen kan även, efter styrelsens yttrande, väljas annan lämplig person som inte tillhör
de i föregående stycke nämnda kategorierna, dock högst två ledamöter. Efter styrelsens yttrande kan till
sådan ledamot väljas personlig suppleant, som har rätt att ersätta sådan styrelseledamot på
styrelsemöten, då ordinarie ledamot har förhinder.
Styrelseledamot utses för tiden från ordinarie föreningsstämma intill dess ordinarie föreningsstämma
hållits under andra räkenskapsåret efter valet, dock skall mandattiden bestämmas så, att halva antalet
styrelseledamöter avgår varje år.

Konstituering

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

Verkställande
direktör

Styrelsen kan utse verkställande direktör.

Firmateckning

Styrelsesammanträde

16 §
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem styrelsen därtill utser. Dessutom har
verkställande direktören enligt 6 kap. 12 § föreningslagen rätt att teckna firman beträffande sådana
åtgärder som enligt 6 kap. 6 § ankommer på honom.
17 §
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Protokoll vid styrelsens sammanträde skall förutom av ordföranden justeras av den eller de övriga
ledamöter, som styrelsen därtill utser.
Justering skall äga rum senast vid nästa sammanträde.
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Räkenskapsår

Tid för årsredovisning

Revision

Föreningsstämma

18 §
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.
19 §
Styrelsen skall senast den 31 mars avlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

20 §
Vid ordinarie föreningsstämma väljes tre revisorer jämte tre suppleanter för tiden till och med ordinarie
föreningsstämma året efter valet. Minst en av revisorerna och minst en av suppleanterna skall vara
auktoriserad eller godkänd revisor.
Revisionsberättelsen skall vara avlämnad till styrelsen senast den 30 april, dock senast tre (3) veckor före
årsstämman.
21 §
Ordinarie föreningsstämma hålles under maj eller juni månader.
Extra föreningsstämma hålles då styrelsen finner sådan erforderlig eller då det för uppgivet ärendes
behandling skriftligen påfordras av en revisor eller minst en tiondel av samtlig röstberättigade.

Kallelse

Kallelse till föreningsstämma sker efter styrelsens beslut antingen genom annons i minst två i ortens
brukliga tidningar eller genom skriftligt meddelande till medlemmarna. Kallelseåtgärden skall vara
vidtagen tidigast sex veckor före stämma och senast två veckor före såväl ordinarie som extra
föreningsstämmor.

Rösträtt

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 föreningsstämma låta sig företrädas endast av annan röstberättigad medlem eller
av den som, fastän han inte är medlem, enligt 15 § andra stycket i dessa stadgar ändå får vara ledamot av
föreningens styrelse.
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 någon medlem påkallar sluten votering.

Protokoll

Stämmoordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid stämman enligt föreningslagen. Protokollet
skall undertecknas av ordföranden och två justeringsmän som utses av stämman. Senast tre veckor efter
stämman skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna.

Ärenden på
ordinarie Stämma

Ärende

22 §
Vid föreningens ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande.
2. Anmälan av protokollförare.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
4. Fastställande av röstlängd för stämman.
5. Frågor om stämman utlysts i behörig ordning.
6. Styrelsens årsredovisning samt koncernredovisning.
7. Revisorernas berättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och valberedning.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av revisorer jämte suppleanter.
14. Val av valberedning, bestående av minst tre personer.
15. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman.
16. Övriga ärenden.
Vid extra stämma användes enahanda uppställning av ärendena 1. 2. 3. 4. 5. jämte ärenden för vilka
stämman blivit utlyst.
23 §
Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall behandlas av stämman om
ärendet anmälts till styrelsen senast en månad före stämman.
För stämmans prövning av uteslutningsbeslut gäller dock bestämmelsen i 11 § 2 st.
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Meddelanden

Vinstfördelningsgrund

Insatsemission

Beloppsbegränsning vid
vinstutdelning och
Insatsemission

Behållna tillgångar
vid upplösning

Tvister

Pantsättning

Föreningslagen

24 §
Andra meddelanden än kallelse till föreningsstämma skall lämnas till medlemmarna genom annons i
ortstidning eller brev med posten, e-post eller meddelande på föreningens hemsida.
25 §
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till
reservfonden och med de begränsningar som framgår av 10 kap. 3 § föreningslagen av
föreningsstämman disponeras enligt följande:
1. fonderas och/eller
2. föras i ny räkning och/eller
3. fördelas mellan medlemmarna i förhållande till den ersättning de under året erlagt till
föreningen och dess dotterbolag för energiförsörjningen och/eller
4. utdelas som insatsränta på inbetalda medlemsinsatser enligt 10 kap. 2 § andra stycket
föreningslagen och/eller
5. delas ut till medlemmar och avgångna medlemmar i förhållande till innestående inbetalda
och/eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser och/eller
6. användas för i 10 kap. 8 § föreningslagen angivet ändamål
26 §
Belopp som kan bli föremål för vinstutdelning får överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission.
Beslut om insatsemission enligt 10 kap. 2 § föreningslagen fattas av ordinarie föreningsstämma efter
förslag av styrelsen.
Till grund för fördelningen av insatsemissionens belopp mellan medlemmarna skall ligga medlemmarnas
inbetalda och/eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser och/eller den ersättning
medlemmarna erlagt till föreningen och/eller dess dotterbolag under visst antal hela räkenskapsår
tillbaka, dock högst fem år.
Styrelsen föreslår föreningsstämman vilken/vilka fördelningsgrunder som skall tillämpas och, i
förekommande fall, fördelningen mellan grunderna vid varje insatsemission. Styrelsen kan besluta att
vissa produkter/tjänster ej skall ingå i underlaget.
Genom insatsemission tillgodoförda emissionsinsatser får inte överlåtas. De återbetalas till medlem i
samband med avgång ur föreningen enligt § 13 i dessa stadgar.
Föreningsstämman får inte besluta om vinstutdelning eller överföring till medlemsinsatserna genom
insatsemission av större belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt.

27 §
Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna så att envar av
dem först återfår sina inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser eller, om
tillgångarna inte räcker till det, så mycket som belöper på insatserna.
Uppstår därefter överskott skall 10 % av detta fördelas i förhållande till medlemmarnas inbetalda och
genom insatsemission tillgodoförda insatser och resterande 90 % i förhållande till den ersättning de
såsom medlemmar erlagt till föreningen och dess dotterbolag under föreningens fem sista räkenskapsår.
Den som inträtt som medlem i annans ställe äger tillgodoräkna sig de likvider som tidigare innehavare av
medlemmens andel såsom medlem erlagt under den angivna tiden.
28 §
Tvist mellan föreningen, å ena sidan, samt styrelsen, ledamot av denna, medlem eller likvidator å andra
sidan, skall avgöras av allmän domstol.
29 §
Medlems inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser utgör ständig pant för all
föreningens fordran mot medlemmen. Föreningen har rätt att, om medlemmen inte betalar sin skuld,
behålla motsvarande belopp av medlemsinsatserna då medlemmen avgår eller på annan lag- eller
stadgeenlig grund erhåller rätt att få ut medlemsinsatser.
30 §
I övrigt gäller vad som föreskrives i föreningslagen.

Ovanstående stadgar är antagna på ordinarie föreningsstämma 2019-05-27
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