Stadgar antagna vid föreningsstämma 2018 04 07

Roslagskraft
1. Namn
Föreningens namn är Roslagskraft ekonomisk förening.
2. Ändamål
Föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att tillhandahålla förnyelsebar elkraft till ett
fördelaktigt pris. Föreningen skall också sprida saklig upplysning om lokal vindkraftsproduktion av elkraft. Medlem deltar
i verksamheten genom att erlägga en medlemsavgift, medverka vid föreningsstämma, genom att acceptera
förtroendeuppdrag från stämman samt genom att med egen arbetsinsats stödja föreningens syfte. Medlem kan också delta i
verksamheten genom kapitalinsats som del i finansiering av affärsmässigt bedriven produktion av elkraft.
3. Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Norrtälje kommun, Stockholms län.
4. Medlemskap
Medlem i föreningen är den som erlagt insatskapital vid inträdet, årsavgift beslutad av föreningens stämma och därmed
ansluter sig till föreningens ändamål. Styrelsen skall föra register över betalande medlemmar.
Medlemskap medför skyldighet att följa föreningens stadgar. Medlem som bryter mot föreningens stadgar kan uteslutas
genom beslut av föreningens styrelse. Medlem som blivit föremål för sådant beslut kan kräva att föreningens stämma
prövar styrelsens beslut. Sådant krav skall anmälas till styrelsen inom en månad från styrelsens beslut om uteslutning.
Medlem kan lämna föreningen genom att skriftligt anmäla utträde till föreningens styrelse.
5. Insats
Vid inträde skall medlem delta med minst en insats om 100 kr. Årlig serviceavgift fastställs av föreningsstämman till lägst
100 kr och högst 1000 kr per medlem. Medlem kan även stödja föreningen genom särskild kapitalinsats. Fråga om villkor
för medlemmars kapitalinsats skall beslutas av föreningsstämman.
6. Ordförande
Föreningens ordförande utses av föreningsstämman.
7. Styrelse
Styrelsen skall, förutom av ordförande, bestå av lägst 2 och högst 5 ledamöter och lägst 1 och högst 5 suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för perioder om ett eller två år enligt förslag från
valberedningen. Vid omröstning i styrelsen skall ordförande ha utslagsröst vid lika röstetal.
Suppleant kallas till styrelsens sammanträden och har där yttranderätt. Rösträtt tillkommer suppleant vid ordinarie
ledamots frånvaro. Rösträtten tillkommer den ledamot som haft längst tid som vald suppleant. Vid lika tid tillkommer
rösträtten suppleant enligt närvarande ordinarie ledamöters beslut.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsens sekreterare vårdar föreningens handlingar.
8. Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning, jämte räkenskaperna och styrelsens förvaltning, utser föreningsstämman på
årsmötet en revisor för tiden fram till slutet av nästa ordinarie stämma.
9. Föreningsstämma
Alla medlemmar kallas av styrelsen till föreningsstämma tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie
sammanträde. Kallelse och övriga meddelanden till medlemmar skickas via post eller via e-post om sådan finns
registrerad.
Vid extra föreningsstämma skall kallelse ske senast två veckor före sammanträdet. Vid extra föreningsstämma behandlas
endast den fråga/de frågor som förelagts stämman av styrelsen.
Vid extra föreningsstämma som ska besluta om bl a stadgeändring skall kallelse ske senast fyra veckor före sammanträdet.
Kallelse till stämma skall innehålla uppgift om tid, plats och dagordning för mötet samt sådana handlingar som är knutna

till föreningsstämmans dagordning.
Vid föreningsstämma äger samtliga närvarande medlemmar rösträtt. Frånvarande medlemmar kan överlämna sin rösträtt
till närvarande medlem genom skriftlig fullmakt som redovisas för föreningsstämman i samband med godkännandet av
röstlängden.
Revisorn skall skriftligen underrättas om föreningsstämman senast en månad före ordinarie årsstämma samt minst en
vecka före extra föreningsstämma.
Medlem kan till ordinarie föreningsstämma motionera om åtgärder medlemmen finner påkallade. Sådan motion skall
överlämnas till styrelsen senast en vecka före ordinarie föreningsstämma. Styrelsen skall yttra sig över motionen till
stämman.
10. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31 december.
11. Årsredovisning
Styrelsen skall lämna årsredovisning till revisorerna senast en månad före ordinarie årsstämma. Årsredovisningen skall
innehålla resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. Om utdelnings av överskjutande medel beslutas av
föreningsstämma skall detta ske med lika belopp till varje medlem.
12. Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma
skall följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Val av ordförande och sekreterare vid föreningsstämman
Godkännande av röstlängden inklusive redovisade fullmakter
Val av två justeringspersoner
Frågan om stämman utlysts stadgeenligt
Fastställande av dagordning
Redovisning av årsredovisning och revisionsberättelse
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning liksom disposition av
överskott/underskott
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
9. Redovisning av verksamhetsplan för tid fram till nästa ordinarie årsmöte
10. Beslut om arvoden för styrelsens ledamöter och revisorn
11. Medlemsavgift för verksamhetsåret
12. Val av ordförande för styrelsen
13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16. Motioner och övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman
13. Stadgerevision
Revision av dessa stadgar skall ske genom samstämmigt beslut vid två på varandra följande stämmor.
14. Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond
har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras över i ny räkning eller fonderas.
15. Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses skall dess tillgångar och skulder fördelas lika mellan var och en av medlemmarna.

