STADGAR
FÖR

ELBIL SVERIGE
§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Elbil Sverige.
Föreningen har sitt säte i Trollhättan.

§ 2 Ändamål
Elbil Sverige är en ideell förening som ska
• verka för ökad användning av eldrivna fordon i trafiken.
• genom kontakter med leverantörer, standardiseringsorgan, statliga och kommunala myndigheter, politiker etc.
verka för att regelverk, bestämmelser och förutsättningar för elbilsanvändning förbättras.
• genom informationsverksamhet och på annat sätt vidga allmänhetens elfordonsmedvetande.
• fungera som samarbetsorganisation med syfte att tillvarata medlemmarnas intressen inom elfordonsområdet.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap i Elbil Sverige står öppen för individ eller juridisk person som vill verka för föreningens ändamål. Med
individ avses fysisk person äldre än 16 år. Juridisk person skall gentemot Elbil Sverige vara företrädd av en fysisk
person äldre än 18 år.
Begäran om medlemskap i Elbil Sverige ställs till föreningens styrelse.
Årlig medlemsavgift fastställs vid årsmöte.

§ 4 Föreningsmöte
Medlemmarna kallas en gång årligen till ordinarie föreningsmöte (årsmöte), vilket utgör Elbil Sveriges högsta
beslutsorgan.
Årsmötet ska hållas före juni månads utgång och normalt tidigast 15 april. Senast tre veckor före årsmöte eller extra
föreningsmöte skall kallelse utsändas till medlemmarna. Förslag till dagordning skall medfölja kallelsen. Slutlig
dagordning fastställs vid mötet.
Vid årsmötet ska följande huvudpunkter behandlas:
a) Frågan om godkännande av styrelsens årsredovisning.
b) Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
c) Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
d) Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
e) Fastställande av arvode till styrelse och revisorer.
f) Val av ordförande och övriga ledamöter samt revisorer.
g) Val av valberedning.
h) Behandling av motioner.
Extra föreningsmöte utlyses av styrelsen vid behov eller på begäran av medlemmar representerande minst 10 % av det
totala röstetalet vid föreningsmötet där sådan begäran lämnas.
Kallelse till extra föreningsmöte ska innehålla uppgifter om de ärenden som ska behandlas på sådant möte.

§ 5 Rösträtt
Vid föreningsmöte äger varje medlem en röst. Medlem kan rösta genom fullmakt. Ingen äger rösta för fler än en
femtedel av de på föreningsmötet representerade rösterna.

§ 6 Motioner
Medlem har rätt att lämna motioner till årsmötet. Motion sänds till styrelsen senast 18 dagar före årsmötet. Det åligger
styrelsen att bereda inkomna motioner inför årsmötet.

§ 7 Medlemsavgifter.
Varje medlem erlägger en medlemsavgift vars storlek bestäms av årsmötet. Medlemsavgiften betalas före 15 mars.
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§ 8 Styrelse
Styrelsen, som består av det antal ledamöter som beslutats på årsmötet, väljs på två år, med växelvisa mandatperioder så
att inte hela styrelsen kan nyväljas samma år.
Alla lokalföreningar ska vara representerade i styrelsen, antingen med ordinarie ledamot eller ersättare.
Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.
I behandling av ärenden som berör någon ledamot som enskild person, ska denne ej delta.
Vid styrelsemöte ska protokoll föras. Varje ledamot som deltagit i ett ärendes avgörande, anses ha biträtt det beslut som
antecknas i protokollet, om hen inte låtit anteckna avvikande mening.

§ 9 Firma
Förenings firma tecknas av styrelsen eller av den/dem styrelsen därtill har utsett.

§ 10 Valberedning
Val av styrelse och revisorer bereds av en valberedning bestående av två ledamöter jämte en ersättare, valda av
årsmötet. Styrelseledamot kan inte utses till ledamot eller ersättare i valberedningen.
Det åligger valberedningen att utse styrelseförslag som dels ger en arbetsduglig och effektiv styrelse, och dels gör att
olika intresseområden och alla lokalföreningar blir representerade.
Valberedningens förslag ska finnas tillgängligt vid årsmötets början.

§ 11 Årsredovisning
Räkenskapsår är kalenderåret. För varje år ska styrelsen avge årsredovisning bestående av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse. Årsredovisningen ska tillställas revisorerna i skäligt god tid före årsmötet.

§ 12 Revision
Granskning av Elbil Sveriges räkenskaper samt förvaltningen i övrigt verkställes av två på årsmötet valda revisorer
jämte minst en ersättare för dessa. Revisorerna äger, när de så vill, ta del av föreningens alla räkenskaper och andra
handlingar.

§ 13 Lokalförening
Lokalförening kan bildas där medlemmar så önskar. Lämplig geografisk utbredning görs upp med riksstyrelsen och ev.
angränsande lokalföreningar. Årsmöte ska hållas årligen före första mars. Lokalföreningens stadgar ska godkännas av
föreningsstyrelsen. Verksamhetsberättelse ska sändas till riksföreningen senast två veckor före riksföreningens årsmöte.
Om verksamheten upphör ska medel och material lämnas till föreningen.

§ 14 Skiljenämnd
Tvist mellan medlem och föreningen ska avgöras av tre skiljemän. Vardera parten utser en skiljeman. Den tredje
skiljemannen, som tillika skall vara ordförande i skiljenämnden, utses gemensamt av de båda av parterna utsedda
skiljemännen.

§ 15 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar erfordras att beslut fattas vid ett årsmöte samt att förslaget biträdes av minst 2/3 av avgivna
röster, alternativt med enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett är årsmöte.
För beslut om förenings upplösning erfordras, att beslut härom fattas vid två på varandra följande föreningsmöten. Ett
av dessa ska vara årsmöte.

§ 16 Likvidation
Om upplösning av Elbil Sverige beslutas, ska vad som återstår av tillgångar, efter gäldande av skulderna, fördelas
mellan dem som vid tiden för upplösningen är medlemmar i föreningen. Därvid ska iakttagas att vad som återstår
fördelas mellan samtliga medlemmar i förhållande till summan av vad var och en inbetalt i avgifter de senaste tio åren.
Vid likvidation av föreningens tillgångar ska material som finns samlat i första hand säljas till föreningsmedlem.

Stadgarna antogs 1980.
Revision 1 enligt beslut på årsmötet 2008-06-14.
Revision 2 enligt beslut på årsmötet 2009-03-21.
Revision 3 enligt beslut på årsmötet 2012-05-05.
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