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§ 1
   Föreningens firma är VARBERGSORTENS ELKRAFT ek. för.

§ 2
   Föreningen  har till ändamål  att främja medlemmarnas ekonomiska 
intressen genom att anskaffa, producera och distribuera energi till medlem-
marna samt driva annan därmed förenlig verksamhet. Delar av verksam-
heten får bedrivas i dotterbolag. Föreningen får även samverka med eller 
biträda annat företag.

§ 3
   Styrelsen har sitt säte i Varbergs kommun, Hallands län.

§ 4
   Till medlem kan antagas varje förbrukare av energi som köper energi av 
föreningen eller dess dotterbolag.
   Medlem måste dock utnyttja föreningens distributionsnät.

§ 5
   Ansökan om inträde skall göras skriftligen och prövas av styrelsen.

§ 6
   Medlem skall delta i föreningen med A-insatser.
   
   A-insats skall  lyda på 200:- kronor styck. Varje medlem skall delta  med 
samma antal insatser som ampertal i huvudsäkringen för varje mätare 
hos medlemmen till vilken föreningen eller dess dotterbolag levererar 
ström. Vid inträdet betalas minst 50% av insatsskyldigheten kontant. 
Resterande insatsbelopp erlägges enligt styrelsens beslut genom över-
föring av tilldelad återbäring.

§ 7
   Uppsägning till utträde skall ske skriftligen och vara försedd med egen-
händig namnunderskrift. Sådan uppsägning får ej ske tidigare än två år 
efter inträdet.
   Medlem som inte utnyttjar föreningens distributionsnät och som föranlett 
inträdet, ska begära sitt utträde ur föreningen. Om så ej sker inom ett år 
anses medlemmen ha begärt utträde.

§ 8
   Medlem som icke iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller dess 
dotterbolag, skadat desamma eller motarbetat deras ändamål eller intressen, 
kan av styrelsen uteslutas.

§ 9
   Medlem som uteslutits eller efter uppsägning avgår, äger ej rätt att utfå 
inbetalt insatsbelopp eller någon del av föreningens tillgångar eller över-
skott, dock med undantag om medlem avhänt sig anläggning som förbrukar 
energi och som föranlett inträdet samt för de fall som sägs i kap. 7 § 15 och 
kap. 12 § 4 lagen om ekonomiska föreningar.
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§ 10
   Medlem som avhänder sig anläggning som förbrukar energi och som 
föranlett inträdet kan överlåta sina andelar i föreningen till sin efterträdare. 
Efterträdaren ska i samband med överlåtelsen skriftligen ansöka om inträde 
i föreningen och härigenom övertaga förpliktelserna mot föreningen och 
dess dotterbolag.

§ 11
   Medlems insatser och återbäring utgör ständig pant för föreningens ford-
ringar mot medlemmen. Föreningen har rätt att, om medlemmen inte beta-
lar sin skuld, behålla motsvarande belopp av ovanstående då medlemmen 
avgår eller på annan lag- eller stadgeenlig grund erhåller rätt att få ut insats.

§12
   Styrelsen väljes på föreningsstämman och består av minst fem och högst 
tio ledamöter. Styrelseledamot utses för en tid av två år. Halva antalet sty-
relseledamöter avgår vid ordinarie föreningsstämma varje år. Till ledamot 
i styrelsen får inte utses den som uppnått 70 års ålder eller som under det 
kalenderår under vilket valet äger rum, uppnår denna ålder.
   Styrelsen skall utse en verkställande direktör. Denne ingår i styrelsen  
utöver dem som väljs på föreningsstämma.
   Styrelsen är beslutsför när antalet av stämman valda närvarande styrelse-
ledamöter överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.
   Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

§ 13
   För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses årligen tre 
revisorer jämte tre suppleanter för dem.
   En av revisorerna och dennes suppleant skall vara godkänd eller aukto-
riserad.
    Till revisor får inte utses den som uppnått 70 års ålder eller som under 
det kalenderår under vilket valet äger rum, uppnår denna ålder.

§ 14
   Styrelsen väljer vid första sammanträdet efter föreningsstämman inom sig 
ordförande och vice ordförande.

§ 15
   Föreningens räkenskaper omfattar kalenderår. Styrelsen skall före den 
15 april till revisorerna avlämna redovisningshandlingar för det förflutna 
räkenskapsåret.
   Revisorerna skall senast  en månad före ordinarie föreningsstämma 
avgiva revisionsberättelse.



§ 16
   Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag före-
skriven avsättning skett till reservfonden och med de begränsningar som 
framgår av 10 kap. 3 § föreningslagen enligt föreningsstämmans beslut
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§ 17
 Föreningens verksamhetsområde indelas av styrelsen i distrikt. 
Medlemmarna skola genom styrelsens försorg kallas till
a)

b)

ordinarie distriktsmöte senast under mars månad vart tredje år för val 
för tiden intill dess nästa ordinarie distriktsmöte hållits, av en fullmäk-
tige jämte en suppleant för denne, för varje påbörjat 100-tal medlemmar 
inom distriktet samt för överläggning angående ärenden i vilka styrel-
sen finner att uttalande från distriktet bör inhämtas.
extra distriktsmöte för val för tid som ovan sagts av fullmäktige, då 
av distriktsmötet vald fullmäktige avgått och suppleant icke finnes för 
honom samt då styrelsen finner att uttalande från distriktet bör inhämtas 
i visst ärende.

   Vid distriktsmötet har medlem inom distriktet, som icke uppsagt sig 
till utträde eller uteslutits, en röst. Vid distriktsmöte röstberättigad får 
företrädas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall av utställaren vara 
ställd till viss person. Ingen äger på grund av fullmakt företräda  mer än 
en medlem.
   Till fullmäktige får endast den medlem utses, som fullgjort sina för-
pliktelser gentemot föreningen, och som icke uppsagt sig till utträde eller 
uteslutits ur föreningen.
   Kallelse till distriktsmöte sker efter styrelsens beslut antingen genom 
annons i en av de inom distriktet allmänt spridda nyhetstidningarna eller 
genom skriftliga meddelanden. Närmare bestämmelser om distriktsmöte 
utfärdas av styrelsen

§ 18
   De på distriktsmötena valda fullmäktige utgör föreningsstämma och utö-
var helt dennas befogenheter.
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§ 19
   Ordinarie föreningsstämma hålles årligen senast under juni månad.
   Varje fullmäktige äger en röst.
   Vid ordinarie föreningsstämma skall följande förekomma:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)

15)

Val av ordförande.
Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
Fastställande av röstlängd.
Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans proto-
koll.
Styrelsens årsredovisningar för det förflutna räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse.
Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i 
förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräk-
ning.
Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och 
verkställande direktören.
Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust 
enligt den fastställda balansräkningen.
Bestämmande av ersättning till fullmäktige, styrelseledamöter och 
revisorerna.
Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter.
Val av revisorer jämte suppleanter.
Val av  valberedning om högst fem personer av vilka en väljs som 
sammankallande.
Övriga ärenden, om vilkas behandling på stämman, distriktsmöte, 
fullmäktig eller medlem senast en månad före stämman gjort skrift-
lig framställning till styrelsen.

   Vid extra föreningsstämma får andra ärenden icke bli föremål för beslut 
än dem som angivits i kallelsen.

§ 20
   Kallelse till föreningsstämma sker genom brev med posten samt genom 
annons i en inom orten spridd daglig tidning. Kallelseåtgärd skall vara 
vidtagen tidigast fyra veckor före föreningsstämma och senast två veckor 
före  ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma. Andra med-
delanden bringas till medlemmarnas kännedom genom annons i en inom 
orten spridd daglig tidning eller genom brev med posten.

§ 21
   Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar delas mellan 
medlemmarna. Dessa skall därvid först återfå inbetalda insatser. Återstoden 
skall fördelas i förhållande till mdlemmarnas inbetalda insatser.

§ 22
   Tvister mellan föreningen, å ena, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator 
eller medlem, å andra sidan, skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande.
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