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STADGAR FÖR NOSSEBROORTENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING

§ 1 Firma

Föreningens firma är Nossebroortens Energi Ekonomisk Förening.

§ 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intresse genom att äga och/eller förvalta nät och transitera tjänst i
dessa nät och därmed förenlig verksamhet, samt äga aktier och andelar
i företag inom energisektorn.

§ 3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Nossebro, Essunga kommun, Västra Götalands
Län.

§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person som är ansluten till
något av föreningens nät. Dock ej lägenhetsabonnemang.

§ 5 Ansökan om inträde

Ansökan om inträde skall göras skriftligen och prövas av styrelsen eller
den styrelsen därtill utser.

§ 6 Medlemsinsats

Medlem skall deltaga med det antal medlemsinsatser som styrelsen
enligt bekantgjorda normer fastställer, med hänsyn till omfattningen av
och ändamålet med medlemmens planerade deltagande i föreningens
verksamhet. Medlemsinsats lyder på 100 kr och varje medlem skall
delta i föreningen med minst 10 medlemsinsatser.
För varje anslutningspunkt, till el- och/eller fibernät, har medlem rätt
att deltaga med upp till 300 medlemsinsatser.
Medlem som till följd av överlåtelse eller på annat sätt blivit ägare till
fler än 300 medlemsinsatser per anslutningspunkt äger rätt att efter
skriftlig framställning, senast 6 månader efter förvärvet, utfå de
medleminsatser som överstiger 300. Sker ej sådan framställning
överförs överstigande antal till reservfonden.
Medlemsinsatsen erlägges då medlem inträder i föreningen.

§ 7 Anslutningsavgifter

Abonnent som ansluter sig till något av föreningens nät skall betala en
anslutningsavgift enligt av föreningens styrelse bekantgjorda normer. I
fall att den anläggning som erfordras till abonnenten skulle föranleda
hög engångskostnad, erlägges extra anslutningsavgift som av styrelsen
beräknas enligt bekantgjorda normer.
Anslutningsavgift skall erläggas kontant vid anfordran.
Vid ökning av abonnents huvudsäkring skall motsvarande extra
anslutningsavgift jämväl erläggas för ökningen, allt i enlighet med
denna paragrafs bestämmelser.
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§ 8 Medlems förpliktelser

Medlem är skyldig att ställa sig till efterrättelse de föreskrifter,
allmänna villkor och reglementen styrelsen utfärdar i enlighet med
föreningens stadgar och stämmans bemyndigande.

§ 9 Leveransvillkor,
reglementen

Styrelsen skall fastställa och bekantgöra tariffbestämmelser,
leveransvillkor och reglementen för föreningens verksamhet.

§ 10 Överlåtelse av andel

Medlem som frånträder fastighet eller rörelse, vars innehav föranlett
inträdet skall erbjuda sin andel i föreningen till sin efterträdare såvitt ej
medlemsinsatsen åtgår till att täcka överlåtarens skuld till föreningen.
Den som utan att vara medlem genom överlåtelse förvärvat
medlemsandel skall ansöka om inträde inom sex månader efter
förvärvet. Antas han som medlem inträder han i överlåtarens ställe.

§ 11 Förvärv av andel genom
bodelning, arv eller
testamente

Medlems dödsbo utövar den avlidnes rättigheter och fullgör dennes
skyldigheter intill dess avgången inträffar på grund av att
medlemskapet övergått på annan.

§ 12 Avgång ur föreningen

Uppsägning till utträde skall ske skriftligen och må ej ske förrän 2 år
efter inträdet, dock att vid uppsägning av abonnemang upphör
medlemskapet samtidigt därest medlemskap ej finns för mer än det
uppsagda abonnemanget.

§ 13 Uteslutande av medlem

Medlem som icke iakttagit sina förpliktelser mot föreningen, skadat
densamma eller motarbetat dess ändamål eller intressen, må av
styrelsen uteslutas.

§ 14 Förlust av rösträtt

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

§ 15 Medlems rätt att få ut
inbetalda insatser

Avgången medlem har rätt att, 6 månader efter avgången få ut
inbetalda medlemsinsatser och beslutad vinstutdelning. Om
abonnemanget inte varaktigt upphör kan föreningen besluta att
insatserna utbetalas med en femtedel per år under de närmast följande
5 åren.
Utesluten medlem enligt § 13 förlorar rätten att få ut inbetalda
medlemsinsatser och beslutad vinstutdelning.

§ 16 Föreningens styrelse,
firmateckning

Föreningens styrelse består av lägst 5 och högst 7 av föreningsstämman
valda ledamöter, jämte lägst 0 och högst 3 suppleanter, alla valda av
föreningsstämman.
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem
styrelsen därtill utser.
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§ 17 Val av styrelse, revisorer
mm

Styrelseledamöterna och suppleanterna väljs av ordinarie
föreningsstämma för tiden till dess att ordinarie föreningsstämma
hållits under andra räkenskapsåret efter valet, dock skall mandattiden
bestämmas så att halva eller näst intill halva antalet styrelseledamöter
och suppleanter avgår varje år.
Vid val av styrelseledamöter skall geografisk fördelning inom
föreningens verksamhetsområde eftersträvas.
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av 2
revisorer med 2 suppleanter samt en kvalificerad revisor med högst en
suppleant. Revisorer och suppleanter väljs på föreningsstämman för
tiden till dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.
Vid ordinarie föreningsstämma skall en valberedning, bestående av
lägst 3 och högst 5 ledamöter, väljas för nästkommande verksamhetsår.

§ 18 Föreningens räkenskaper

Föreningens räkenskaper avslutas per den 31/12. Styrelsen skall före
den 1:a april till revisorerna avlämna redovisningshandlingar för det
förflutna räkenskapsåret.
Revisorerna skall senast två veckor före ordinarie föreningsstämma
avge sin revisionsberättelse.

§ 19 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast under juni månad.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1 Val av ordförande
2 Anmälan av protokollförare
3 Fastställande av röstlängd
4 Val av 2 personer att jämte ordförande justera protokollet
5 Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
6 Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna
verksamhetsåret
7 Revisorernas berättelse
8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
9 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt
resultaträkningen
10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
11 Fastställande av ersättning till styrelseledamöterna, revisorerna
samt ledamöterna i valberedningen
12 Val av styrelseledamöter samt suppleanter
13 Val av revisorer samt suppleanter
14 Val av valberedning
15 Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
16 Övriga ärenden
Skrivelse, som av medlem ställs till stämman, skall vara styrelsen
tillhanda senast en månad före stämmans hållande.
Vid ordinarie och extra föreningsstämma är envar medlem, som ej har
sagt upp sig eller uteslutits, röstberättigad. Vid ordinarie och extra
föreningsstämma äger varje röstberättigad medlem 1 röst.
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Vid ordinarie och extra föreningsstämma må röstberättigad företrädas
endast av make/maka, sambo, myndigt barn eller röstberättigad
medlem. Fullmakt skall av utställaren vara ställd till viss person. Ingen
äger på grund av fullmakt företräda mer än 1 medlem.

§ 20 Kallelse och meddelande

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till medlemmarna
skall ske genom annons i ortstidning. Kallelseåtgärd skall vara vidtagen
tidigast 4 veckor före stämma, senast 2 veckor före ordinarie och 1
vecka före extra stämma.

§ 21 Vinstfördelningsgrunder

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 § FL, av ordinarie föreningsstämma disponeras
enligt följande:
1 fonderas och/eller
2 föras i ny räkning och/eller
3 utdelas till medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser
och/eller
4 fördelas till medlemmarna i förhållande till medlemmarnas
omsättning med förening och/eller dess dotterföretag under
räkenskapsåret och/eller
5 utbetalas i form av ränta på medlemsinsatser med en räntesats som
föreningsstämman beslutar.
Föreningsstämman får inte besluta om vinstutdelning med större
belopp än styrelsen föreslagit.

§ 22 Föreningens upplösning

För beslut om föreningens trädande i likvidation erfordras att samtliga
röstberättigade medlemmar förenat sig därom, eller att beslut fattas på
2 på varandra följande ordinarie föreningsstämmor, och att den
stämma som sist hållits biträtts av minst 2 tredjedelar av de röstande.
Vid föreningens trädande i likvidation skall hälften av behållna tillgångar
fördelas i förhållande till medlemmarnas inbetalda medlemsinsatser.
Resterande behållna tillgångar fördelas i förhållande till medlemmarnas
omsättning med föreningen jämte dotterbolag under de senaste 3 hela
räkenskapsåren.

§ 23 Tvister

Tvister mellan föreningen å ena sidan, samt styrelsen, styrelseledamot,
likvidator eller medlem å andra sidan, skall avgöras av domstol, såvida
ej parterna enas om avgörande enligt lag om skiljemän.

§ 24 Övrigt

I övrigt gäller lagen om Ekonomiska Föreningar.

