
VÄLKOMNA TILL ALE ELFÖRENINGS 

FÖRENINGSTÄMMA 2014
Stadgeenliga ärenden med tillägg av två beslutspunkter från styrelsen

Onsdag 21 maj kl 18.00  

Plats: Ale Elförening, Lunnavägen 2, Alafors

Alla är välkomna att lyssna på stämman. Yttrande och rösträtt  

tillfaller dock enbart medlemmar i föreningen.

Stämman avslutas med förtäring.  

För planering önskas anmälan om deltagande senast 14 maj.  

Ring 0303–33 24 00 eller maila info@aleel.se

För frågor angående nytt stadgeförslag, kontakta  

VD Stefan Brandt tel. 0707–32 24 01 eller maila stefan.brandt@aleel.se

Stadgeförslaget i sin helhet finns tillgängligt på  

Ale Elförening, Lunnavägen 2, Alafors.  

Som medlem kan du få stadgeförslaget per post, kontakta oss så skickar vi.

ANLEDNING TILL STADGEFÖRÄNDRING

Öppna upp föreningen för alla  

  elnätskunder

Modernisering av stadgar

FÖRSLAG TILL NYA STADGAR – 

HUVUDSAKLIGA ÄNDRINGAR

Förenklat föreningsnamn

§1 Firma

Föreningens firma är      

Ale El Ekonomisk förening.

§2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja med-

lemmarnas ekonomiska intressen genom 

att direkt eller genom dotterbolag bedriva 

nätverksamhet och elhandel, äga anlägg-

ningar för produktion och överföring av 

energi, äga aktier och andelar i företag inom 

energisektorn samt bedriva annan därmed 

förenlig verksamhet.

Öppna upp föreningen för alla elnätskun-

der

§4 Antagande av medlem

Till medlem kan antas fysisk eller juridisk 

person som har elnätsavtal med föreningen 

och som kan förväntas komma att främja 

föreningens ändamål.

§13 Utträde

Uppsägning till utträde skall ske skriftligen. 

Utträde beviljas dock ej, utom vid avslut av 

elnätsavtal och utom då styrelsen så beslu-

tar, förrän två år efter inträdet.

Förenkling av prövning av medlemskap

§5 Medlemskap

Ansökan om medlemskap skall göras skriftli-

gen och prövas av styrelsen eller av den eller 

de som styrelsen väljer att delegera beslutet 

till.

Den som antagits som medlem och erlagt 

medlemsinsatser till föreningen enligt §7 

erhåller genom styrelsens försorg skriftlig 

bekräftelse om medlemskap.

Höjd medlemsinsats

§7 Medlemsinsatser och insatsbetalning

En medlemsinsats i föreningen uppgår till 

300 kronor. Medlem skall delta i föreningen 

med det antal medlemsinsatser som följer 

av §8.

Medlemsinsatser skall betalas kontant i sam-

band med medlems inträde i föreningen.

Grupperad insatsskyldighet för huvudsäk-

ring i lägre Ampere-tal samt förtydligad 

insatsskyldighet för medlem med högspän-

§8 Insatsskyldighet

Det antal medlemsinsatser som medlem ska 

betala bestäms i huvudsak efter huvudsäk-

ringens storlek enligt följande.

a) Medlem som innehar anläggning med en 

huvudsäkring på 16-25 ampere skall betala 

tio (10) medlemsinsatser. Detta gäller även 

för medlem som på annat sätt förvärvar el 

till en anläggning med en huvudsäkring på 

16-25 ampere.

b) Medlem som innehar anläggning med en 

huvudsäkring på 35-63 ampere skall betala 

trettio (30) medlemsinsatser. Detta gäller 

även för medlem som på annat sätt förvärvar 

el till en anläggning med en huvudsäkring på 

35-63 ampere.

c) Medlem som innehar anläggning med en 

huvudsäkring på 80 ampere eller mer skall 

betala det antal insatser som motsvarar 

huvudsäkringens storlek i ampere minskad 

med talet tio (10). Detta gäller även för 

medlem som på annat sätt förvärvar el till 

en anläggning med en huvudsäkring på 80 

ampere eller mer.

d) Medlem med högspänningsabonnemang 

11 kV skall betala tusen (1000) medlemsin-

satser. Medlem med högspänningsabon-

nemang 22 kV skall betala tvåtusen (2000) 

medlemsinsatser.

Förtydligande avseende insatsskyldighet 

§9 Förändrad insatsskyldighet m.m.

Medlem som höjer sin huvudsäkring, i den 

omfattning att en ökad insatsskyldighet 

uppkommer enligt beräkningsgrunderna i 

§8, skall betala ytterligare medlemsinsatser i 

föreningen i enlighet med föreskrifterna i §8.

Om medlem sänker sin huvudsäkring, i den 

omfattning att en minskad insatsskyldighet 

uppkommer enligt beräkningsgrunderna i 

§8, skall överskjutande medlemsinsatser som 

därvid uppkommer betraktas som överinsat-

ser. Medlem har därvid enligt 4 kap. 3§ lagen 

(1987:667) om ekonomiska föreningar (FL) 

rätt att efter uppsägning till partiellt utträde 

få tillbaka överskjutande belopp utan att 

avgå ur föreningen.

Det åvilar styrelsen att bevaka huruvida 

medlems insatsskyldighet har förändrats, 

genom att årligen inför föreningsstämman 

upprätta en förteckning över samtliga 

medlemmar med angivande av betalda 

medlemsinsatser, utgivna andelar, huvud-

säkringsstorlek samt, beträffande högspän-

ningsabonnemang enligt vad som följer 

i §8. När förteckningen har fastställts av 

föreningsstämman äger styrelsen sända 

skriftliga krav till de medlemmar som enligt 

förteckningen skall betala ytterligare med-

lemsinsatser. 
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§11 Överlåtelse av andel

Medlem som avslutar elnätsavtal vars 

innehav föranlett inträdet och inte inom 

sex månader tecknar nytt elnätsavtal med 

föreningen, vars innehav föranlett inträdet 

kan erbjuda sin andel i föreningen till den 

efterträdare som tecknar elnätsavtal med 

föreningen avseende samma anläggning 

som föranlett tecknande av det ursprungliga 

elnätsavtalet. Om efterträdare inte godkänns 

som medlem, av styrelsen, eller inte vill 

övertaga andelarna, skall medlemmen 

erbjuda föreningen att återlösa de inbetalda 

insatserna inom sex månader.

Den som utan att vara medlem genom 

överlåtelse förvärvat medlems andel skall 

ansöka om inträde inom sex månader efter 

förvärvet. Ansökan prövas enligt §5. Antas 

förvärvaren som medlem inträder denne 

i överlåtarens ställe. Medlem som efter 

avslutande av elnätsavtal inom sex månader 

tecknar nytt elnätsavtal med föreningen, har 

rätt att behålla sin andel i föreningen. Om 

det nya elnätsavtalet innebär en ökad insats-

skyldighet enligt beräkningsgrunderna i §8 

tillämpas bestämmelserna i §8 och §9 ovan.

§16 Insatsåterbetalning

Avgående medlem har rätt att, med de be-

gränsningar som följer av 4 kap. 1§ FL, återfå 

hälften av  medlemsinstaser, dvs. 150 kronor 

per inbetald medlemsinsats. Därutöver har 

avgående medlem rätt att erhålla sin andel 

av beslutad återbäring i enlighet med dessa 

stadgar. Återbetalning sker tidigast sex 

månader efter utgången av det räkenskapsår 

under vilket utträde begärts och av styrelsen 

beslutats. Vid medlems konkurs i vilken 

föreningen har krav äger föreningen rätt att 

överföra medlemmens inbetalda insatser 

som betalning för skulden. Överstigande del 

återbetalas.

Förtydligande av personalrepresentation i 

styrelsen

§18 Styrelse

Föreningsstämman väljer en styrelse bestå-

ende av minst sju och högst nio ordinarie 

ledamöter av vilka två nomineras av Ale 

kommun. Personalrepresentation i styrelsen 

regleras i annan lagstiftning. Styrelsen är 

föreningens ledande organ och förvaltar 

föreningens angelägenheter. Till ledamot av 

styrelsen kan väljas röstberättigad medlem 

eller person som avses i 6 kap. 4§ FL.
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§29 Ärenden på ordinarie stämma

Vid föreningens ordinarie stämma skall 

följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för stämman

2. Anmälan av protokollförare

3.  Val av två justerare att jämte ordföran-

den justera stämmans protokoll samt vid 

behov vara rösträknare

4. Fastställande av röstlängd för stämman

5.  Fråga om stämman utlysts i behörig 

ordning

6.  Styrelsens årsredovisning samt i förekom-

mande fall koncernredovisning

7.  Revisorernas berättelse samt i förekom-

mande fall koncernrevisionsberättelse

8.  Beslut om fastställande av resultat- och 

balansräkningen samt i förekommande fall 

koncernresultaträkning och koncernba-

lansräkning

9.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseleda-

möter och verkställande direktör

10.  Beslut i anledning av föreningens över-

skott eller förlust enligt balansräkningen

11.  Bestämmande av ersättning till styrelsele-

damöter och revisorer

12.  Val av ordförande för en tid av 1 år

13. Val av vice ordförande för en tid av 1 år

14.  Val av övriga styrelseledamöter för en tid 

av 2 år

15. Val av revisorer för en tid av 1 år

16. Val av valberedning för en tid av 1 år

17.  Fastställande av medlemsförteckning med 

angivande av betalda medlemsinsatser, 

utgivna andelar huvudsäkringsstorlek 

m.m.

18.  Övriga ärenden, om vilkas behandling 

skriftligt framställts till styrelsen senast en 

månad före stämman

Extra föreningsstämma skall hållas enligt §26 

i dessa stadgar och skall ej behandla eller 

besluta i andra ärenden än dem, som angivits 

i kallelsen.

Förenkling av text avseende avsättning 

fördelningsmöjligheter vid överskott

§32 Fördelning av överskott

Uppkommer överskott skall detta, sedan i 

lag föreskriven avsättning skett till reservfon-

den och med de begränsningar som framgår 

av 10 kap. 3§ FL, efter föreningsstämmans 

beslut: 

1) fonderas och/eller 

2) föras i ny räkning och/eller 

3) fördelas mellan medlemmarna som 

återbäring i förhållande till deras affärsom-

fattning avseende energiöverföring med 

föreningen och dess dotterbolag och/eller 

4) utdelas till medlemmarna i form av vinstu-

delning i förhållande till inbetalda medlem-

sinsatser.

Till reservfonden skall dessutom alltid läg-

gas vad medlem vid avgång ur föreningen 

ej återfår av sina insatser. För att återbäring 

skall utbetalas skall andelarna innehas vid 

tidpunkten för stämman samt innehafts hela 

räkenskapsåret. Outtagen återbäring återgår 

till föreningen.

Dagordning:

1. Val av ordförande för stämman

2. Anmälan av protokollförare

3.  Val av två justerare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt vid behov vara rösträknare

4. Fastställande av röstlängd för stämman

5. Fastställande av andelsförteckning

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

7. Styrelsens årsredovisning

8. Revisorernas berättelse

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

11. Beslut i anledning av föreningens överskott eller förlust enligt balansräkningen

12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer

13. Beslut om nya stadgar

14. Val av ordförande för en tid av 1 år

15. Val av vice ordförande för en tid av 1 år

16. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år

17. Val av revisorer för en tid av 1 år

18. Val av valberedning för en tid av 1 år

19.  Övriga ärenden, om vilkas behandling skriftligt framställts till styrelsen senast en månad före stämman


