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Stadgar 
För 

Upplands Energi Ekonomisk Förening 

 

Organisationsnummer 717600-7735 
  
 

1. Firma 

 

Föreningens firma är Upplands Energi ekonomisk förening. 

 
2. Föreningens verksamhetsidé 

Föreningens verksamhetsidé är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen 
genom att som huvudverksamhet bedriva distribution av energi och genom 

dotterbolag, handel med energi och energiprodukter samt tjänster. 

 
3. Styrelsens säte 

 

Styrelsen har sitt säte i Björklinge, Uppsala kommun.  

 
4. Medlemskap i föreningen 

Den som äger fastighet eller bedriver rörelse inom föreningens nätområde samt är 
ansluten till föreningens elnät förutsätts vara medlem i föreningen.  

 
5. Medlemskap vid övertagande av andel 

 

Den som övertagit andel i föreningen inträder som medlem i denna.  

 
6. Medlemskap vid nyanslutning 

 

Den som nyansluter en anläggning eller fastighet till föreningens elnät, och ej 
redan är medlem, skall erlägga en insats om etthundra kronor (100 kronor) och blir 

därigenom medlem i föreningen.  
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7. Villkor för nyttjande av föreningens tjänster och produkter 

Villkor för nyttjande av föreningens tjänster och produkter fastställs av dess 
styrelse eller på styrelsens uppdrag av företagsledningen. 

 
8. Överlåtelse av andelar 

Ny ägare av fastighet eller rörelse som är ansluten till föreningens elnät övertar 
tidigare ägares andel/ar. Om tidigare fastighetsägare eller rörelseidkare inte är 

medlem i föreningen vid överlåtelsen ska tillträdande ägare eller rörelseidkare anses 
inträda som medlem och erlägga medlemsinsats enligt 6.1. 

 
9. Avgång ur föreningen 

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligt anmäla detta till styrelsen.  
Fastighetsägare och rörelseidkare som överlåter sin fastighet/rörelse blir 

automatiskt avförda ur föreningens medlemsregister. Även den som avslutar sitt 
abonnemang (frånkoppling från föreningens elnät) upphör att vara medlem. 

 
10. Uteslutning ur föreningen 

Styrelsen får, om rättelse icke sker efter skriftlig varning, utesluta medlem som 
bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller motarbetar dess intressen. 

Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman 
genom anmälan till styrelsen inom tre månader från det meddelandet om uteslutning 
avsänts till medlemmen. 

 
 

Frågor om uteslutning avgörs av styrelsen. 

 
Medlem som uteslutits eller beviljats utträde förlorar genast rätten att delta i 
överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. 

 
11.  Återbetalning av insatser 

Medlem som avgår ur eller utesluts ur föreningen har  rätt att begära att få så 
mycket av insatskapitalet som svarar mot medlemmens antal andelar 

multiplicerat med gällande insatsbelopp. 
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12. Föreningens ledning 

Styrelsen svarar för föreningens övergripande ledning, förvaltning av dess 
angelägenheter samt utser verkställande direktör. Styrelsen ska bestå av lägst 

7 och högst 9 ledamöter inklusive de två personalföreträdare som utses av de fackliga 
organisationerna. Inga ersättare utses. Styrelseledamot väljs på ordinarie föreningsstämma 
för en tid av högst två år och uppdraget upphör vid den ordinarie föreningsstämma då ny 
väljs eller omval förrättas. Mandattiden ska bestämmas så att halva antalet ledamöter avgår 
varje år. Styrelsen väljer inom sig ordförande på ett år. Även person som inte är medlem i 
föreningen kan väljas som styrelseledamot. Majoriteten av de stämmovalda ledamöterna 
ska vara medlemmar i föreningen. 

 
13. Styrelsens sammanträden 

 

Styrelsen är beslutsför då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. 

 
Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll som justeras av 
ordföranden samt den eller de övriga ledamöter som styrelsen utser till det. 

Justering av protokoll ska äga rum senast vid nästa sammanträde. Protokoll ska föras i 
nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. 

 
Kallelse ska ske i så god tid att ledamöterna har tid för samråd och har 
möjlighet att delta. De ska också före sammanträdet fått tillfredsställande 

underlag för att kunna avgöra de ärenden som ska behandlas. 

 
14. Styrelsens skyldigheter 

Styrelsen lämnar årligen redogörelse över förvaltningen. Styrelsen företräder 
föreningen i alla angelägenheter, köper och säljer fast egendom, företag, 

produkter, mm som erfordras för verksamheten med undantag för beslut enligt 14.3 nedan. 
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation, visioner, huvudmål och redovisning samt 
förteckning över föreningens medlemmar. 

 
Reglemente, priser och övriga leveransbestämmelser samt andra ersättningar 
för tjänster från föreningen fastställes av styrelsen. 

 
Beslut om avveckling av huvudverksamheterna distribution av energi och/eller 
den i dotterbolaget bedrivna handeln med energi fattas av föreningsstämman. 
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15. Årsredovisning 

 

Föreningens verksamhetsår är kalenderår. 

 
16. Revision 

För granskning av årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses vid ordinarie föreningsstämma 

årligen en revisor och  en ersättare för  denne. 

 
Revisorn ska senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma överlämna en 
av denne undertecknad revisionsberättelse till styrelsen. 

 
Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga på 
föreningens kontor senast tre veckor efter ordinarie föreningsstämma. 

 
17. Föreningsstämma 

 

Årligen ska hållas en ordinarie föreningsstämma under april månad. 

 
Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner skäl till det, när minst en 
tiondel (1/10) av de röstberättigade medlemmarna begär det eller på begäran 

av en revisor. Begäran om extra föreningsstämma ska göras skriftligen till styrelsen och 
orsaken ska anges. 

 
Föreningsstämma hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer.   
 

 
Kallelse till föreningsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor 
före stämman. I kallelsen ska tydligt anges de ärenden som ska tas upp på 

stämman. 

 
Kallelse sker genom direktavisering till medlemmarna samt på föreningens 
hemsida. 

 
Förslag, som enskild medlem önskar få behandlat vid föreningsstämman, ska 
senast den 28 februari skriftligen lämnas in till styrelsen. 

 
På föreningsstämma får, utom när det gäller de obligatoriska ärendena, endast 
de frågor behandlas, som finns upptagna i kallelsen. 
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18. Röstning och val vid föreningsstämma 

Varje röstberättigad medlem har en röst oavsett antalet ägda fastigheter. 
Medlem får företrädas av ombud på stämma, endast om ombudet är medlem i 

föreningen och kan förete skriftlig fullmakt. Medlem har dock rätt att  genom skriftlig fullmakt 
företrädas av make eller sambo eller av fysisk person som är ställföreträdare för juridisk 
person som är medlem. Ett ombud får företräda högst en annan medlem. 
 

 
Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs. Val där omröstning 
begärs ska dock ske med slutna sedlar.  Vid lika röstetal är lotten avgörande 

när det är fråga om personval.  I övriga fall har stämmans ordförande utslagsröst. 

 
Stämmans ordförande ska se till att det förs protokoll på stämman Detta 
justeras av stämmans ordförande och ytterligare en stämmodeltagare som 

stämman utser. Senast tre veckor efter stämman ska protokollet hållas tillgängligt för 
föreningsmedlemmarna. 

 
19. Ordinarie föreningsstämma 

 
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande frågor behandlas: 

  
1. Val av ordförande vid föreningsstämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Val av justeringsperson 
4. Prövning om kallelse till stämman gjorts enligt stadgarna. 
5. Anmälan av protokoll från föregående föreningsstämma 
6. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse. 
7. Beslut 

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, 
b) om dispositionen beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen, 
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer samt valberedning. 
9. Val av styrelseledamöter. 
10. Val av revisorer och suppleanter för dem. 
11. Val av valberedning. 
12. Styrelsens framställningar. 
13. Ärenden som medlem i enlighet med 17.6 ovan hänskjutits till föreningsstämman. 
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20. Valberedning 

Varje år utses på ordinarie föreningsstämma en valberedning på tre till fem 
personer. Vid val till valberedningen ska eftersträvas att omkring hälften av 

ledamöterna väljes vid varje årlig stämma med en mandattid om två år. Om skäl föreligger, 
för att uppnå principen om överlappande omval, kan stämman övergångsvis eller vid förtida 
vakans, besluta om en mandattid om ett år. 
 

 
21. Reservfond 

Av föreningens årsvinst ska avsättas minst fem (5) procent till reservfond tills 
denna tillsammans med inbetalt insatskapital uppgår till ett belopp antingen 

motsvarande fyrtio (40) procent av det bokförda värdet av föreningens tillgångar eller 
motsvarande föreningens skulder enligt balansräkningen. Dock får avsättning inte upphöra 
förrän reservfonden uppgår till tjugo (20) procent av insatskapitalet. 

 
Till reservfonden skall dessutom alltid läggas vad medlem vid avgång ur 
föreningen inte återfår av sina insatser. 

 
22. Prissättning, vinstutdelning 

Styrelsen ska tillse att föreningens verksamhet bedrivs med sådan lönsamhet 
att den kan utvecklas enligt 2.1. 

 
Om årets resultat enligt styrelsen är tillräckligt bra ska styrelsen föreslå 
stämman att besluta att sedan avsättning till reservfond gjorts enligt ovan 

lämplig del av vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras antal andelar. 

 
23. Tvister 

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa stadgar och därmed 
sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av skiljemän enligt svensk 

lag. 

 
Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger av 
det vid tiden för påkallandet av skiljeförfarande gällande basbeloppet enligt 

lagen (1962:381) om allmän försäkring ska tvisten avgöras i förenklat förfarande vid 
Stockholms Handelskammare. 
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24. Föreningens upplösning 

Skulle sedan föreningen upplösts, och alla dess skulder betalats, tillgångar 
finnas, ska dessa fördelas bland dem, som vid upplösningen är medlemmar av 

föreningen och tillgångarna delas upp i förhållande till var och ens antal andelar. 
  
 
 

25. Majoritetskrav vid vissa stämmobeslut 

Beslut om ändring av stadgar, om föreningens likvidation eller om avveckling av 
föreningens huvudverksamhet, är giltigt om minst fyra femtedelar av de 

röstande, på två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor röstar för det likalydande 
beslutet. Vid övriga beslut gäller omröstningsreglerna i lag om ekonomiska föreningar. 
 

 
26. Lagen om ekonomiska föreningar 

 

I övrigt ska bestämmelserna i Lagen om ekonomiska föreningar gälla. 
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