
Stadgar för Telge Energi Vind Ekonomisk förening 
 

 
§ 1 Firma 
Föreningens firma är Telge Energi Vind Ekonomisk förening. 
 
 
§ 2 Säte 
Föreningens styrelse har sitt säte i Södertälje kommun. 
 
 
§ 3 Ändamål 
Föreningen är en sammanslutning av elkunder i Sverige. Ändamålet är att främja 

medlemmarnas ekonomiska intresse och miljöintresse genom att förvärva, äga och 

förvalta förnybara energisystem som producerar el för att täcka medlemmarnas 

elförbrukning. Medlemmarna ska delta i föreningen genom att nyttja föreningens 

tjänster. 
 
 
§ 4 Medlemskap 
Föreningen är öppen för alla elkunder hos Telge Energi AB och hos andra elbolag som 

föreningen väljer att teckna samarbetsavtal med. Det gäller såväl befintliga som nya 

elkunder. 

  
Medlemmarna förväntas följa föreningens stadgar och styrelsebeslut samt bidra till att 

främja föreningens ändamål. 
 

Ansökan om medlemskap ska godkännas av styrelsen.  

 

Vid inträde i föreningen ska varje medlem köpa minst en andel och högst det antal 

andelar som motsvarar 100 % av uppskattad förbrukning av elström för varje anläggning 

per år. Efter inträde i föreningen får varje medlem köpa till det antal andelar som gör att 

antalet andelar motsvarar 100 % av uppskattad elström för varje anläggning per år. 

 

Varje medlem får dock äga högst 10 % av totala antal andelar i föreningen. Insatsen är 

minst 100 kronor och högst 1 500 kronor per andel, vilket ger medlemmen rätt att köpa 

minst 100 kWh andelsel/år, eller det högre antal kWh som styrelsen bestämmer till av 

styrelsen fastställt tillverkningspris. Föreningens styrelse beslutar löpande om pris per 

insats. 

 

Föreningen erbjuder återköpsrätt för varje medlems andelar i föreningen, dock tidigast 

ett år efter inträdet i föreningen. 

  



Vid återköp ska återköpspriset grundas på andelens del av föreningens egna kapital. I 

det fall andelens del av föreningens egna kapital överstiger det ursprungliga 

anskaffningsvärdet för andelen, ska återköpspriset utgöras av anskaffningsvärdet. 

  

Styrelsen ansvarar för att löpande fastställa och tillkännage återköpspriset utifrån 

föreningens egna kapital. 

  

Styrelsen ansvarar för att löpande fastställa process och tidpunkt för återbetalning av 

likvid med utgångspunkt från föreningens likviditet. 

 

Medlem har rätt att överlåta sin andel till person som är medlem i föreningen. 

Överlåtelse av andel ska vara skriftlig. Styrelsen har rätt att ta ut en avgift vid 

överlåtelse. 

 

Medlem som motarbetar föreningens ändamål, verksamhet eller utveckling eller som 

missbrukar sitt medlemskap kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. 

 

För föreningens förpliktelser ansvarar medlem endast med betald insats samt förfallet 

men ännu inte betalt insatsbelopp. 
 
 
§ 5 Firmatecknare 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen utsett att 

teckna firman. 
 
 
§ 6 Föreningen 
 
Ordinarie föreningsstämma hålls på den plats styrelsen beslutar om senast i september 

varje år. Information om tid och plats för kommande föreningsstämma med påminnelse 

om motionsförfarande skall aviseras på föreningens hemsida minst 3 månader innan 

dag för årsstämma. Dagordning och handlingar till stämman skall finnas tillgängliga på 

föreningens hemsida senast 2 veckor innan dag för föreningsstämma. 

 

Extra föreningsstämma ska hållas om styrelsen fattar beslut om detta, på begäran av 

revisor eller då minst en tiondel av föreningens medlemmar så begär. Begäran ska vara 

skriftlig och innehålla de ärenden som ska tas upp på stämman. 

 

På föreningsstämman har varje medlem en röst. 

Omröstning sker öppet om inte föreningsstämman beslutar annat. 

 

Styrelsens ledamöter samt revisorerna har rätt att närvara vid föreningsstämmorna. 

Styrelseledamot samt revisor som inte är medlem i föreningen har yttranderätt och 

förslagsrätt men inte rösträtt.  



 

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma: 

 

Val av ordförande 

Val av protokollförare 

Val av två justeringsmän 

Godkännande av röstlängd 

Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning 

Framläggande av årsredovisning för det senaste räkenskapsåret 

Framläggande av revisionsberättelsen 

Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning 

Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter och revisorer 

Fastställande av antal styrelseledamöter  

Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Val av revisor och suppleant 

Val av valberedning 

Övriga frågor 

 

Vid extra föreningsstämma behandlas punkterna 1-5 samt de ärenden som angivits i 

kallelsen. 

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske tidigast två månader och senast en 

månad före ordinarie stämma. Kallelse till extra föreningsstämma ska ske senast två 

veckor före dag för extra föreningsstämma. Styrelsen utfärdar kallelse. Alla ärenden 

som ska förekomma på stämman ska anges i kallelsen.  
 

Kallelse till föreningsstämma ska skickas med brev till varje medlem. Om styrelsen 

anser det lämpligt så kan andra meddelanden än kallelser tillkännages genom annons 

eller meddelande på föreningens hemsida. 

 

Medlem som vill ta upp ärende i ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla 

ärendet till styrelsen senast två månader före stämman. 

Styrelseledamot som vill framlägga förslag till föreningsstämman ska skriftligen anmäla 

ärendet till styrelse senast två månader före stämman. 

 

 

Stämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av rösterna. Vid lika 

röstetal gäller den mening som fått ordförandens röst. 

 



Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämma och är giltigt om beslutet fattats på 

två på varandra följande stämmor och det på den senare stämman bifallits av minst två 

tredjedelar av rösterna. 

 

Ordinarie föreningsstämma utser en valberedning med tre ledamöter och en suppleant. 

Valberedningen ska lämna förslag på lämpliga kandidater och antal ledamöter i 

styrelsen. 

 

Styrelseledamot kan begära att ordinarie eller extra stämma ska ajourneras eller enskilt 

ärende bordläggas. Enskilt ärende får dock inte bordläggas mer än ett tillfälle i rad. 
 
 
§ 7 Styrelse 
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens 

angelägenheter. 

 

Styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter samt högst fem suppleanter. 

Stämman fastställer i samband med valet hur många ledamöter styrelsen ska ha inom 

den angivna ramen. Suppleanterna tjänstgör i den ordning de valts av föreningsstämma 

men samtliga deltar aktivt i styrelsens arbete. Hälften eller så nära som möjligt av det 

totala antalet ledamöter och suppleanter väljs växelvis varje år till en mandatperiod om 

två år. För ledamöter som avgår sker fyllnadsval vid ordinarie föreningsstämma. 

 

En av styrelsens ledamöter ska vara ordförande. Styrelsen kan utse verkställande 

direktör, som ska ansvara för den löpande förvaltningen. 

 

Telge Energi AB har rätt men inte skyldighet att årligen inför ordinarie 

föreningsstämma utse en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. 

 

För att styrelsen ska vara beslutför krävs att mer än hälften av styrelsens ledamöter är 

närvarande. Ett styrelsebeslut är giltigt om mer än hälften av styrelsens närvarande 

ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som fått 

ordförandens röst. Om Telge Energi AB har utsett en ledamot eller en suppleant, måste 

denne vara närvarande för att giltigt beslut ska kunna fattas. 

 

Styrelsens protokoll ska justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. Protokollen 

ska föras i nummerordning och förvaras på betryggande sätt. 
 
 
§ 8 Revisorer 
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljer den 

ordinarie föreningsstämman årligen en revisor och en suppleant. 

 



Revisionsberättelsen ska överlämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie 

stämma. 

 

Revisorn ska verkställa revisionen enligt god revisionssed i enlighet med 

föreningslagens revisionsföreskrifter. 
 
 
§ 9 Årsredovisning 
Föreningen har brutet räkenskapsår som löper mellan 1 april och 31 mars. Vid 

räkenskapsavslutningen ska tillgångar och skulder värderas enligt god redovisningssed. 

 

Räkenskaperna ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före ordinarie 

föreningsstämma.  

 

Styrelsen ska avlämna sin årsredovisning till revisorerna minst en månad före ordinarie 

föreningsstämma. 
 
 
§ 10 Disposition av vinst 
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning 

till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller 

fonderas. 
 
 
§ 11 Upplösning 
Beslut att föreningen ska upplösas genom likvidation är endast giltigt om beslutet fattats 

på två på varandra följande stämmor och det på den senare stämman bifallits av 

medlemmar representerande nio tiondelar (9/10) av föreningens insatser. 

 

Vid föreningens upplösning ska tillgångarna fördelas mellan medlemmarna i proportion 

till betalda insatser. 
 
 
§ 12 Övrigt 
I övrigt gäller Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. 
 


