
 
Stadgar för 

Kolmårdsvind, ekonomisk förening. 
 
§ 1 Föreningens firma 
Föreningens firma är Kolmårdsvind, ekonomisk förening. 
 
§ 2 Ort och säte för styrelsen 
Styrelsen har sitt säte i Norrköpings kommun, Östergötlands län. 
 
§ 3 Ändamål och verksamhet och inriktning 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse och deltagande 
i verksamheten genom att:  

Projektera och bygga vindkraftverk för produktion av vindkrafts el för medlemmarnas    
behov.  
Föreningen utgör ett paraply för intressenter som uppför vindkraft och annan 
förnyelsebar energi med tillhörande installationer och utrustning för medlemmarnas 
räkning. 
Vidare att kompetensutveckla intresserade av vindkraft EL och medverka i uppförande 
och organisering av egna vindkraftverk eller organiserandet av nya 
vindkraftkooperativ dvs. Bildande av dotterbolag vilka kan vara hel- eller delägda av 
föreningen.  

 
Föreningen äger rätt att bedriva projektverksamhet eller delta i andras 
projektverksamhet som ligger inom föreningens ändamål. 
 
Föreningen äger rätt att utveckla och underhålla ett nätverk av intressenter för 
kommunikation, kompetensutveckling och övrigt som beslutas av styrelsen. Styrelsen 
äger rätt att besluta om årsavgift för nätverkets intressenter 

 
Föreningen är politiskt- och religiöst obunden. 
 
§ 4 Medlemskap 
Till medlem i Kolmårdsvind, ek. för. antas fysisk eller juridisk person som vill medverka i 
genomförandet av föreningens ändamål och verksamhet. Medlem ska betala minst en 
insats/andel i föreningen. Insatsen/andelen är kopplad till en rätt att konsumera vindkraft 
el från föreningens vindkraftverk. 
 
Medlemsregister 
Föreningen är skyldig att hålla aktuellt medlemsregister med tydlig redovisning av 
medlemmarnas insatser.  
 
§ 5 Medlems skyldighet i övrigt samt insats/andel samt avgifter 
Medlem är skyldig att betala stadgeenlig insats/andel samt i övrigt följa föreningens 
stadgar och beslut. Insats/andel är kopplad till medlemmens EL leverans från 



vindkraftkooperativet. Varje medlem erlägger minst en andel om 5000 kr. Andel ger rätt 
till leverans av ca 1 000 kwh per år. 
Avgifter 
Föreningen äger rätt att ta ut en årsavgift om högst 500 kr/år efter beslut av stämman. 
Vidare äger styrelsen rätt att ta ut serviceavgift av medlemmarna för olika serviceinsatser. 
Serviceavgiften beslutas av styrelsen och bygger på självkostnad för erhållen tjänst. 
 
§ 6 Medlems rätt att överlåta insats/andel 
Meddelande om försäljning av insats/andel skall omgående anmälas till föreningens 
styrelse. Rätten till leverans av vindkraft el övergår till ny medlem från månaden efter 
överlåtelsen och detta anmälts till styrelsen. 
 
§ 7 Medlems uteslutning 
Skäl för uteslutning är om medlem bryter mot föreningens stadgar eller beslut, 
uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen. Beslut om uteslutning 
fattas av styrelsen om rättelse inte sker efter i första hand muntlig varning och i andra 
hand skriftlig varning. Beslut om uteslutning som fattats av styrelsen kan överklagas till 
nästkommande årsstämma. 
Medlem som utesluts har rätt att återfå sin insats/andel alternativt återköps insats/andel av 
föreningen. Återbetalning av insats/andel sker med högst samma värde som erlades vid 
medlems inträde eller till det värde som den betingar på marknaden om värdet har 
minskat. 
 
§ 8 Styrelse 
Föreningens löpande förvaltning handhas av en styrelse. Således är styrelsen ansvarig för 
ekonomi, företagsutveckling och övergripande planering i enlighet med stadgarnas 
ändamålsparagraf och demokratiskt fattade beslut. Styrelsen är skyldig att fortlöpande 
bedöma föreningens ekonomiska situation och utveckling. 
Styrelsen väljs av årsstämman och består av minst tre (3) högst fem (5) ordinarie 
ledamöter och högst 3 suppleanter. 
Styrelsen väljs för tiden från ordinarie årsstämma till dess motsvarande stämma hålls två 
år efter valet (halva styrelsen växelvis avgång). Vid konstituerande föreningsstämma väljs 
minst hälften av ledamöterna på två år och övriga på ett år för att tillförsäkra kontinuitet i 
styrelsearbetet. 
Till styrelseuppdrag kan väljas person som är till särskild nytta för verksamheten utan att 
vara medlem i föreningen. 
Styrelsen äger rätt att adjungera person till styrelsen på sätt som beslutas av styrelsen. 
Inom styrelsen utses ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig samt övriga funktioner 
som är av vikt för föreningens verksamhet, det sker på första styrelsemötet efter 
årsstämman.                                               
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ordinarie ledamöter är närvarande. Styrelsen 
fattar sina beslut utifrån majoritetsprincipen. Vid lika röstetal gäller ordförandens 
utslagsröst 
Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll.  



Protokollen föres i nummerordning under året och förvaras på betryggande sätt. 
Protokollet justeras av ordföranden för sammanträdet samt ytterligare en person. 
 
§ 9 Firmatecknare 
Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller den/de som styrelsen utser därtill. 
 
§ 10 Räkenskapsår 
Föreningen har kalenderår (1januari - 31 december) som sitt räkenskapsår. 
 
§ 11 Revisorer 
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper 
väljer årsstämman, för tiden fram till nästkommande ordinarie årsstämma, en (1) ordinarie 
revisor och en suppleant. 
 
§12 Valberedning 
Årsstämman väljer valberedning om minst 2 ledamöter varav en utses till 
sammankallande. 
 
§ 13 Årsredovisning 
Styrelsen skall senast sex (6) veckor före årsstämman överlämna årsredovisnings-
handlingar för föregående räkenskapsår till revisorerna. Revisorn skall senast tre (3) 
veckor före årsstämma överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen. 
 
§ 14 Föreningsstämma, årsstämma 
Ordinarie föreningsstämma, årsstämma äger rum årligen före utgången av juni månad. 
Handlingar till årsstämma ska hållas tillgängliga hos föreningen senast två (2) veckor före 
stämman. 
 
§ 15 Kallelser och andra meddelanden 
Kallelse till stämman sker genom e-post. 
Kallelse till årsstämma skall vara utsänd tidigast sex (6) veckor och senast 
fyra (4) veckor före stämman. Om särskilda skäl föreligger kan kallelse utfärdas senast två 
(2) veckor före stämman. 
Kallelse till extra stämma utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före 
stämman 
Föreningsstämma, årsstämma hålls på den ort till vilken styrelsen kallar till. 
Årsstämman som kallas via e-post, om medlem så begär ska denne få handlingarna 
skriftligen och via postutdelning. 
Då kallelse utgått till föreningsstämma skall styrelsen omedelbart genom brev underrätta 
revisorn därom. 
 
Övriga meddelanden till medlemmarna skall sändas via e-post. 
 
§ 16 Ärenden på föreningsstämma, årsstämma 
Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden tas upp till behandling: 
 
1. Val av ordförande, sekreterare och en protokolljusterare och 



 två rösträknare för stämman. 
2. Upprättande av röstlängd. 
3.  Frågan om stämman utlysts i behörig ordning.  
4. Styrelsens årsredovisningshandlingar för det gångna året. 
5. Revisorernas berättelse. 
6. Frågan om fastställande av resultat och balansräkning. 
7. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust. 
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
9. Beslut om arvode åt styrelsen och dess revisorer. 
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
11. Val av en revisor och en suppleant 
12.   Val av valberedning 
13. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden. 
14.  Föreningsstämman avslutas 
  
§17 Motioner 
Medlem som önskar hänskjuta ett ärende till årsstämma skall skriftligen anmäla detta till 
styrelsen senast en månad före stämman 
 
§ 18 Extra stämma 
Extra föreningsstämma, stämma skall hållas när styrelsen anser det erforderligt och när 
det för uppgivet ärendes behandling begärs av revisor eller en tiondel ( 1/10 ) av 
föreningens röstberättigade medlemmar. Endast ärende för vilken extra stämman kallats 
kan avgöras på stämman. 
 
§ 19 Närvarorätt och omröstning 
Stämma kan besluta om att utomstående äger rätt att närvara på stämman. Beslutet måste 
biträdas av samtliga närvarande. Denna person har ej rätt att delta i diskussion, förslag 
ställande eller beslut. 
Omröstning sker öppet. Sluten omröstning kan endast företas vid personval om någon så 
begär. 
Vid lika röstetal i fråga om personval ske avgörandet genom lottning. 
Vid lika röstetal i övrigt har ordföranden utslagsröst. 
 
§ 20 Yttrande och förslagsrätt 
Rätt att deltaga i stämmoöverläggningar och framställa förslag, tillkommer medlem som 
inte häftar i skuld till föreningen.  
Samma rätt gäller investerande medlem. 
 
§ 21 Rösträtt/ombud 
Varje medlem har en röst.  
Ombud kan endast företräda en medlem. Aktuell fullmakt ska medföras. Val av person att 
vara ombud är fritt. 
 
§ 22 Värdeöverföring 



Värdeöverföring såsom vinstutdelning, gottgörelse, minskning av reservfonden beslutas 
av årsstämman på förslag av styrelsen. Sådant förslag skall ha en bifogad 
konsekvensbeskrivning/ yttrande från styrelsen. 
 
§ 23 Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar kan ske genom att minst två tredjedelar 2/3 av de närvarande på 
stämman röstar för stadgeändringen.  
Vad gäller särskilda förhållanden hänvisas till lag om ekonomiska föreningar. 
 
§ 24 Upplösning av föreningen 
Vid föreningens upplösning skall, där ej annat följer av lag om ekonomiska föreningar, 
föreningens behållna tillgångar delas mellan medlemmarna. Därvid skall medlemmarna 
först återfå inbetalda insatser. 
 
Upplösningen av föreningen beslutas endera med enhälligt beslut av samtliga 
röstberättigade medlemmar på en stämma, eller på sätt som föreskrivs i lag om 
ekonomiska föreningar 
 
§ 25 Allmänt 
Utöver denna föreningsstadga gäller lagen om ekonomiska föreningar. 
 
 
Ovanstående stadgar har antagits på: 
extra föreningsstämma den 6 december 2016  
 
 
_____________________                 ______________________  
Stämmoordförande  Protokolljusterare   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


