Stadgar för Södra Hallands Kraft ekonomisk förening antagna på föreningsstämma 2018-05-22

§ 1 Firma, säte och ändamål
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening, vars styrelse har sitt säte i Laholms kommun,
Hallands län, har till ändamål att till sina medlemmar anskaffa, producera och distribuera
energi samt driva annan därmed sammanhängande verksamhet. Delar av verksamheten
får bedrivas i dotterbolag eller delägt bolag. Föreningen får även samverka med, eller
biträda, annat företag eller kommun.

§ 2 Medlemskap
Till medlem kan antas varje fysisk eller juridisk person som innehar nätabonnemang med
föreningen för uttag av el.
Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen och prövas av styrelsen.
Endast en fysisk eller juridisk person för varje anslutet abonnemang kan bli medlem i
föreningen.
Formerna för anslutning till elnätet samt antagande av medlem utarbetas, beslutas och
handläggs av styrelsen.

§ 3 Insats
Varje medlem ska delta i föreningen med en (1) insats såvida föreningsstämman inte
beslutar annat. Varje insats lyder på det belopp som föreningsstämman beslutar, dock
lägst 100 kronor och högst 500 kronor. Avgående medlem har inte rätt att få ut sin medlemsinsats såvida annat inte följer av tvingande bestämmelser i lagen om ekonomiska
föreningar.

§ 4 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller
motarbetar dess intressen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem
kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till
styrelsen inom en (1) månad från det meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 5 Avgång
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt enligt lagen om ekonomiska föreningar
upphör ett medlemskap i föreningen vid utgången av det räkenskapsår som slutar närmast efter en (1) månad sedan medlemmen har sagt upp medlemskapet, uteslutits, eller
annan omständighet har inträffat som har föranlett avgången.

§ 6 Förlagsinsatser
Styrelsen kan besluta att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser. Sådana insatser får tillskjutas av andra än medlemmar. För förlagsinsatserna gäller vad som
föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar och vad styrelsen beslutar.

§ 7 Styrelse
Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse bestående av lägst sju (7) och högst
elva (11) styrelseledamöter som väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av
ordinarie föreningsstämma som hållits under andra räkenskapsåret efter valet (två års
mandattid). Mandattiden ska dock bestämmas så att halva antalet eller näst intill halva
antalet styrelseledamöter avgår vid ordinarie föreningsstämma varje år.
Styrelsen väljer vid första sammanträdet efter föreningsstämman inom sig ordförande
och vice ordförande.
Styrelsen är beslutsför då mer än halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsrösten utom vid val, där lotten avgör.
Styrelsen ska utse en verkställande direktör för föreningen.
Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

§ 8 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 9 Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa års ordinarie
föreningsstämma en (1) auktoriserad revisor med högst en (1) auktoriserad revisorssuppleant. Till revisor kan även utses registrerat revisionsbolag. Om registrerat revisionsbolag utses behövs ingen revisorssuppleant utses. Härutöver ska för samma tid två
(2) ordinarie förtroendevalda revisorer med en (1) förtroendevald revisorssuppleant utses.

§ 10 Medlemsmöte
Medlemmarna kallas årligen av styrelsen till ordinarie medlemsmöte som ska hållas senast under maj månad varje år. Extra medlemsmöte kan sammankallas av styrelsen. Kallelseåtgärd ska vara vidtagen tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före medlemsmöte.
Kallelse till medlemsmöte sker genom offentliggörande på föreningens hemsida enligt
styrelsens beslut. På samma sätt lämnas övriga meddelanden till medlemmarna. Om
styrelsen anser det lämpligt, kan en kallelse eller ett meddelande dessutom tillkännages
genom annons i en av de inom föreningens verksamhetsområde spridda tidningarna eller
genom brev eller e-post till varje medlem.
Vid ordinarie medlemsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Öppnande av mötet.
2. Val av ordförande.
3. Anmälan om styrelsens val av protokollförare.
4. Fastställande av röstlängd (vid behov).
5. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll.
6. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.
7. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse.
8. Val av 44 fullmäktigerepresentanter och suppleanter.
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9. Val av ledamöter till valberedningen, det antal som föreningsstämman tidigare har
beslutat.
10. Övriga ärenden.
11. Avslutande av mötet.
Vid medlemsmöte är varje medlem röstberättigad och har en röst, såvida medlemmen
inte har sagt upp medlemskapet, uteslutits eller annan omständighet har inträffat som
har föranlett avgången. Röstberättigad medlem äger rätt att vid medlemsmöte låta sig
företrädas av annan röstberättigad medlem. Ingen äger på grund av fullmakt rätt att företräda mer än en medlem.
Närmare bestämmelser om medlemsmöte utfärdas av styrelsen.

§ 11 Fullmäktige
Föreningsstämman utgörs av 54 fullmäktige, varav 44 utses av det ordinarie medlemsmöte och tio (10) av Laholms kommun. För varje fullmäktige utses en (1) suppleant.
Fullmäktige och suppleanter väljs av medlemsmötet för tiden fram till slutet av ordinarie
medlemsmöte som hållits under andra räkenskapsåret efter valet (två års mandattid).
Mandattiden ska dock bestämmas så att halva antalet eller näst intill halva antalet fullmäktige och suppleanter avgår vid ordinarie medlemsmöte varje år.
Till fullmäktig utsedd av det ordinarie medlemsmötet kan utses röstberättigad medlem,
maka/make, sambo bosatt i samma hushåll som röstberättigad medlem. Till fullmäktig
utsedd av Laholms kommun får förutom medlem även utses annan som ej är medlem.
Varje fullmäktig har en röst.
De vid medlemsmöte utsedda fullmäktige samt av Laholms kommun utsedda fullmäktige
utgör föreningsstämma och utövar helt dennas befogenhet.

§ 12 Kallelse till föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast under juni månad i Laholm på tid och
plats som styrelsen bestämmer. Till föreningsstämma kallas fullmäktige. Kallelseåtgärd
ska vara vidtagen tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma sker genom brev eller e-post till fullmäktige. På samma sätt
lämnas övriga meddelanden till fullmäktige.

§ 13 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma.
1.

Öppnande av stämman av styrelsens ordförande.

2.

Val av ordförande vid stämman.

3.

Fastställande av röstlängd (vid behov).

4.

Anmälan av styrelsens val av protokollförare.

5.

Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

6.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

7.

Fastställande av dagordning.
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8.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret.

9.

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i
kommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

före-

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD.
11. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av revisorer jämte suppleanter.
15.

Val av antalet ledamöter i valberedningen varav Laholms kommun ska utse
två (2) stycken.

16. Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman.
17. Övriga ärenden.
Enskild medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämman ska minst 30
dagar före stämman skriftligen framställa detta till styrelsen.

§ 14 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut föras
i ny räkning, fonderas, delas ut till medlemmar i förhållande till betalda insatser eller i
förekommande fall till innehavare av förlagsandelar.

§ 15 Upplösning
Vid föreningens upplösning ska dess behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i
förhållande till inbetalade insatser i föreningen.

§ 16 Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

4

