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I: FÖRENINGENS SYFTE
1 § Firma
Föreningens firma är Götene Elförening, ekonomisk förening.
2 § Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att direkt 
eller genom dotterbolag:
 • bedriva elnätsverksamhet inom eget koncessionsområde.
 • bedriva energitjänster och entreprenadverksamhet.
 • äga anläggningar för produktion och överföring av energi.
 • äga aktier och andelar i företag inom energisektorn.
 • bedriva fibernätsverksamhet inom verksamhetsområdet
 • bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
3 § Styrelsens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Götene kommun, Västra Götalands län.

II: MEDLEMSSKAP
4 § Medlemskap
Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person som innehar ett elnätabonnemang inom 
föreningens verksamhetsområde.

5 § Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap görs skriftligen och prövas av styrelsen eller av den eller de som 
styrelsen väljer att delegera beslutet till. Den som antagits som medlem och har erlagt 
medlemsinsatser till föreningen erhåller en skriftlig bekräftelse av medlemskapet, enligt kap
5. 8§ i Lagen om ekonomiska föreningar.

6 § Medlems skyldighet
Varje medlem är skyldig att följa de föreskrifter som styrelsen utfärdar.

7 § Medlemsinsatser och insatsbetalning
En medlemsinsats i föreningen uppgår till 100 kr. Medlem ska delta i föreningen med det antal 
medlemsinsatser som följer av paragraf 8. Medlem får inte delta med fler än 100 medlemsin-
satser. Grundinsatser ska betalas kontant vid inträdet efter anfordran. Den som antagits som 
medlem och betalat sina grundinsatser erhåller medlems- och andelsbevis. Medlem får delta 
med överinsatser endast i de fall överinsatser har uppkommit genom medlems minskade 
effektbehov.
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8 § Insatsskyldighet
Det antal medlemsinsatser som en medlem ska betala bestäms i huvudsak utifrån 
huvudsäkringens storlek. En medlem som innehar en elanläggning:
 • med en huvudsäkring på 16–25 A ska betala 10 medlemsinsatser. Detta gäller även  
 för medlem som på annat sätt förvärvar el till en anläggning med en huvudsäkring på  
 16–25 A.
 • med en huvudsäkring på 26–63 A skall betala trettio 30 medlemsinsatser. Detta  
 gäller även för medlem som på annat sätt förvärvar el till en anläggning med en hu 
 vudsäkring på 35–63 A.
 • med ett effektabonnemang vilket innebär att medlem debiteras efter uttagen effekt  
 både lågspänning 0,4 kV och högspänning 10 kV, ska betala 100 medlemsinsatser.

9 § Förändrad insatsskyldighet
Medlem som höjer sin huvudsäkring, i den omfattning att en ökad insatsskyldighet uppkommer 
enligt beräkningsgrunderna i 8 §, ska 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 §, ansvarar medlemmen för förändringen anmäls till 
föreningen. De överskjutande medlemsinsatser som därvid uppkommer betraktas som 
överinsatser. Medlem har därvid rätt att efter uppsägning till partiellt utträde få tillbaka 
överskjutande belopp utan att avgå ur föreningen, enligt 10 kap. 16§ i Lagen om ekonomiska 
föreningar. Det är styrelsens ansvar att löpande hålla medlemsförteckningen uppdaterad och 
bevaka medlemmarnas insatsskyldighet utifrån 8 §. Utifrån medlemsförteckning har styrelsen 
möjlighet att sända skriftliga krav till de medlemmar som ska betala ytterligare 
medlemsinsatser.

10 § Nättariffer
Styrelsen ska årligen fastställa och informera om nättariffer.
11 § Familjerättsligt förvärv av andel

Har medlems andel övergått på annan, på grund av bodelning, arv eller testamente, äger 
förvärvaren inträda i medlemmens ställe, om förvärvaren uppfyller förutsättningarna i 4 §. 
Medlems dödsbo utövar den avlidnes rättigheter och fullgör dennes skyldigheter tills dess att 
avgången inträffar på grund av att medlemskapet övergått på annan eller senast vid utgången 
av det räkenskapsår som slutar närmast efter sex månader från dödsfallet.
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12 § Överlåtelse av andel
Medlem, som säljer fastighet eller överlåter näringsverksamhet, vars innehav föranlett 
medlemskapet, ska erbjuda sin andel i föreningen till sin efterträdare. Den som har förvärvat 
medlems andel i föreningen, utan att vara medlem, ska ansöka om inträde inom sex månader 
efter förvärvet. Antas förvärvaren som medlem inträder förvärvaren i överlåtarens ställe.

13§ Uppsägning av medlemskap
Uppsägning av medlemskapet ska ske skriftligen. Uppsägning får inte ske förrän tidigast två år 
efter inträdet i föreningen, utom vid försäljning av fastighet eller överlåtelse av 
näringsverksamhet. Undantag finns, beskrivs i 3 kap. 7§ sista stycket, samt 16 kap. 27§ i Lagen 
om ekonomiska föreningar.

14 § Uteslutning
En medlem får uteslutas från föreningen utifrån tre grunder som anges 4 kap. 8§ i Lagen om 
ekonomiska föreningar.

15 § Medlemskaps upphörande
Medlemskap upphör vid utgången av det räkenskapsår som infaller tidigast en månad efter 
medlemmen har sagt upp sitt medlemskap, eller uteslutits, eller av någon annan omständighet 
som föranlett att medlemskapet ska upphöra.

16 § Återbetalning av medlemsinsats
Avgående medlem har rätt att återfå sina medlemsinsatser, enligt kap 10 i Lagen om ekonomis-
ka föreningar. Därutöver har avgående medlem rätt att erhålla sin andel av beslutad återbäring i 
enlighet med dessa stadgar. Återbetalning sker efter utgången av det räkenskapsår under vilket 
utträde har begärts, dock tidigast sex månader efter att utträdet begärdes. Om medlem äger 
ytterligare fastighet kan medlemsinsatsen föras över till denna. Vid medlems konkurs, i vilken 
föreningen har krav, äger föreningen rätt att överföra medlemmens inbetalda insatser som 
betalning för skulden. Överstigande del återbetalas.

17 § Förlust av rösträtt
Medlem som sagt upp sig till utträde eller uteslutits ur föreningen förlorar genast rätten att 
delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.
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III: FÖRENINGENS VERKSAMHET
18 § Styrelse
Styrelsen är föreningens ledande organ och förvaltar föreningens angelägenheter. Föreningens 
styrelse består av minst sju och högst nio ledamöter, vilka väljs av föreningsstämman. Till 
ledamot av styrelsen väljs medlemmar i föreningen,
enligt 7 kap. 7–11§ Lagen om ekonomiska föreningar. Styrelseledamot utses för tiden från 
föreningsstämma till och med ordinarie föreningsstämma tredje räkenskapsåret därefter. 
Mandatperioden bestäms så att endast en tredjedel av antalet styrelseledamöter avgår varje år. 
Föreningsstämman utser ordförande och vice ordförande i styrelsen.

19 § Verkställande direktör
Styrelsen utser en verkställande direktör med ansvar att sköta föreningens löpande förvaltning, 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.
 
20 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem styrelsen utser.

21 § Styrelsesammanträde
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen ska även sammanträda om minst 
en av dessa styrelseledamöter eller om verkställande direktör begär det. Styrelsen är beslutför 
om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.
Protokoll vid styrelsens sammanträde ska, förutom av ordföranden, justeras av den eller de 
övriga ledamöter som styrelsen därtill utser. Justeringen ska ske senast två veckor efter 
sammanträde.

22 § Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

23 § Tid för årsredovisning
Styrelsen ska senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma lämna sina 
årsredovisningshandlingar till revisorerna, för det förflutna räkenskapsåret.

24 § Revisorer
På ordinarie föreningsstämma väljs en auktoriserad revisor, jämte en personlig suppleant 
samt en eller två övriga revisorer. Samtliga revisorer väljs för tiden till och med nästa ordinarie 
föreningsstämma. Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie 
föreningsstämma.
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IV: MÖTEN OCH STÄMMAN
25§ Medlemsmöte
KALLELSE: Styrelsen kallar till medlemsmöte. Det sker genom annons i minst en på orten bruklig 
tidning och genom information till medlemmarna via föreningens hemsida.
Medlemmarna ska kallas till:
 • ordinarie medlemsmöte för val av fullmäktige. Det ska ske senast under februari  
    månad vart tredje år, för tiden mellan medlemsmötet till dess att tredje 
    räkenskapsårets ordinarie föreningsstämma hållits efter valet. Under sammankallat  
    medlemsmöte kan också överläggningar ske då styrelsen finner att uttalande från  
    medlemsmötet bör inhämtas i visst ärende.
 • extra medlemsmöte för fyllnadsval då antalet avgångna fullmäktigeledamöter  
    under ordinarie mandatperiod uppgår till lägst tre.
 • extra medlemsmöte då styrelsen finner att uttalande från medlemsmötet bör  
    inhämtas i visst ärende.

RÖSTRÄTT: Vid medlemsmöte har varje medlem, som inte begärt utträde eller uteslutits, en 
röst. Vid medlemsmöte får röstberättigad medlem företrädas av legal ställföreträdare eller 
befullmäktigat ombud. Fullmakt ska vara skriftlig, daterad och utställd på viss person. Ingen får 
på grund av fullmakt företräda mer än en medlem.
 
PROTOKOLL: Vid medlemsmöte väljs ordförande för mötet. Ordföranden svarar för att protokoll 
förs. Protokollet justeras av ordföranden jämte en utsedd medlem. Protokollet ska senast två 
veckor efter mötet vara tillgängligt för medlemmarna på föreningens kontor.

26§ Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast sex månader efter räkenskapsårets slut. 
Föreningsstämman utgörs av valda fullmäktige som helt utövar föreningsstämmans 
befogenheter. Antalet fullmäktige ska vara tjugofem (25). Extra föreningsstämma hålls då 
styrelsen finner skäl till det eller då det för ett uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor 
eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade.
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KALLELSE: Kallelse till föreningsstämma sker genom annons i minst en på orten bruklig tidning 
och genom information till medlemmarna via föreningens hemsida. Skriftlig kallelse ska dock 
alltid ske i de fall som anges i 6 kap. 21 § Lagen om ekonomiska föreningar. Kallelse får utfärdas 
tidigast sex veckor före föreningsstämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie- och 
extra föreningsstämma.

UTSEENDE AV FULLMÄKTIGE: Till fullmäktig får den medlem utses som fullgjort sina 
förpliktelser gentemot föreningen och inte begärt utträde eller uteslutits. Till fullmäktig får även 
utses den som enligt lag är ställföreträdare för medlem med fullgjorda förpliktelser gentemot 
föreningen samt den som är utsedd av beslutande församling för allmän menighet som är 
medlem med fullgjorda förpliktelser gentemot föreningen eller den som är utsedd av styrelsen 
för juridisk person med fullgjorda förpliktelser mot föreningen. Medlemmarnas beslutanderätt 
vid föreningens stämmor ska utövas av medlemmarna utsedda fullmäktige.

RÖSTRÄTT: Varje fullmäktig har en röst.

OMBUD: Fullmäktig får inte företrädas av ombud.

OMRÖSTNING: Vid val ska omröstning ske öppet, såvida inte någon fullmäktig begär sluten 
omröstning. Annan omröstning än val ska ske öppet om inte föreningsstämman beslutar om 
sluten omröstning.

PROTOKOLL: Föreningsstämmans beslut ska protokollföras, vilket stämmans ordförande 
ansvarar för. Protokollet ska undertecknas av ordföranden, den som fört protokollet och två 
därtill av föreningsstämman valda fullmäktige.

NÄRVARO: Vid föreningsstämman har varje medlem, som fullgjort sina förpliktelser gentemot 
föreningen, rätt att närvara i mån av plats.

NÄRVARO: Vid föreningsstämman har varje medlem, som fullgjort sina förpliktelser gentemot 
föreningen, rätt att närvara i mån av plats.
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27 § Ärenden på ordinarie föreningsstämma:
 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Ordförandes anmälan av protokollförare.
 3. Val av två protokolljusterare.
 4. Godkännande av röstlängd.
 5. Fråga om stämman utlyst i behörig ordning.
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar.
 7. Revisorernas berättelse och i förekommande fall koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning och i 
 förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den 
 fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 11. Beslut om ersättning till fullmäktige, styrelseledamöter, valberedningens 
 ledamöter samt revisorer.
 12. Val av styrelseledamöter.
 13. Val av ordförande i styrelsen.
 14. Val av vice ordförande i styrelsen.
 15. Val av en auktoriserad revisor jämte en personlig suppleant.
 16. Val av en eller två övriga revisorer.
 17. Val av ledamöter i valberedningen och ordförande i denna.
 18. Ärenden som styrelsen eller medlemmar genom motioner hänskjutit till 
 stämman.
 19. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.

28 § Stadgeändring
Föreningens stadgar kan ändras i enlighet med 6 kap. 35 och 36§ i Lagen om ekonomiska 
föreningar.

29 § Motioner
Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma ska anmälas till styrelsen 
senast åtta veckor före stämman. För stämmans prövning av uteslutningsbeslut gäller dock 
bestämmelserna i 12 § andra stycket.
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30 § Valberedning
Föreningsstämman utser valberedning bestående av lägst tre och högst fem av 
föreningsstämman valda ledamöter. Ordförande i valberedningen utses av föreningsstämman. 
Föreningsstämman kan anta instruktion för valberedningen.

31§ Meddelanden
Andra meddelanden än kallelse till föreningsstämma görs via annons i en på orten bruklig 
tidning, brev med posten eller e-post.

32§ Fördelning av överskott
Fritt eget kapital, enligt fastställd balansräkning, ska enligt 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 via föreningen och dess dotterbolag och/eller
 4. utdelas till medlemmarna i form av vinstutdelning i förhållande till inbetalda  
 medlemsinsatser

33§ Insatsemission
Beslut om insatsemission, enligt kap 10. 1–3§ i Lagen om ekonomiska föreningar, fattas av 
ordinarie föreningsstämma efter förslag av styrelsen. Utdelningsbart fritt kapital får överföras 
till medlemsinsatserna genom insatsemission. Till grund för fördelningen av insatsemissionens 
belopp ska ligga medlemmarnas andel obligatoriska grundinsatser vid utgången av föregående 
räkenskapsår.

34 § Behållna tillgångar vid upplösning
Vid föreningens upplösning, enligt kap. 17 eller 18 i Lagen om ekonomiska förening, ska 
tillgångarna fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras medlemsinsatser.

35 § Tvister
Tvist mellan föreningen på den ena sidan samt styrelsen, styrelseledamot, verkställande 
direktör, likvidator eller medlem, på den andra sidan, ska avgöras av domstol.

36 § Laghänvisning
I övrigt gäller vad som föreskrivs i Lagen om ekonomiska föreningar
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