Elbil Sverige ekonomisk förening
§1

Firma

Föreningens firma är Elbil Sverige ekonomisk förening.

§2

Ändamål

Föreningen Elbil Sverige ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka
för fler elfordon och en väl utvecklad ladd infrastruktur i Sverige. Föreningen ska erbjuda
kompetensutveckling, medlems rabatter, kunskapsöverföring och nätverkande för
medlemmarna inom Elbil Sverige och internationellt. Föreningen vill aktivt medverka till
hållbar framtid genom hushållning med våra resurser. Medlemmarna deltar genom att nyttja
föreningens tjänster. Föreningen ska verka för att medlemmarna engagerar sig i mindre
grupper i sitt närområde eller verksamhetsområde.

§3

Styrelsens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Trollhättans kommun.

§4

Insats och andra avgifter

Obligatorisk insats
Insatsen i föreningen är 50 kr. Insatsen skall betalas till föreningens konto/bankgiro inom två
veckor efter inval.
Medlemsavgifter
Föreningsstämman får besluta om att medlemmarna ska betala en årlig medlemsavgift.
Avgifter för nyttjande av föreningens tjänster, serviceavgifter, beslutas av styrelsen.

§5

Medlemskap

Till medlem i föreningen antas den som förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt
kan bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. En medlem har en röst.
Medlems skyldigheter i övrigt är att förutom fullgöra sina skyldigheter som följer av
medlemskapet vid deltagandet i föreningens verksamhet, följa direktiv och instruktioner som
föreningsstämman och styrelsen beslutar om.
Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen till styrelsen som har att pröva ansökan, eller
den styrelsen utsett där till.

§6

Medlems avgång

Avgång ur föreningen äger rum vid utgången av de räkenskapsår som slutar tidigast 3
månader efter uppsägningen eller uteslutningen. I de fall som avses i 7 kap 48 § (vissa
stadgeändringar) och 12 kap 20§ (fusion) lagen om ekonomiska föreningar, äger avgång ur
föreningen rum vid utgången av de räkenskapsår som slutar tidigast en (1) månad efter det

att medlem sagt upp sig till utträde.
§ 6a

Anmälan om utträde ur föreningen

Anmälan om utträde ur föreningen ska göras skriftligen till styrelsen.

§ 6b

Uteslutning

Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer fattade beslut eller på
annat sätt skadar eller motarbetar föreningens intressen kan uteslutas. Uteslutning beslutas
av styrelsen. Medlem som ej erlagt medlemsavgift för kommande år anses utesluten och
insatsen är förverkad.

§7

Förvärv av andel

Har medlems andel övergått på annan genom bodelning, arv eller testamente ska den som
förvärvat andelen söka medlemskap inom sex (6) månader efter förvärvet eller, då fråga är
om förvärv av avliden medlems andel, senast vid den tidpunkt då den avlidne skulle ha
avgått om dödsfallet jämställts med en uppsägning av medlemskapet.
Den som förvärvat en medlems andel genom överlåtelse (köp, gåva, byte etc.) utan att själv
vara medlem i föreningen ska ansöka om medlemskap inom (6) månader efter förvärvet.
Beträffande förutsättningar för medlemskap, form för ansökan och beslutande organ vid
ansökan enligt första och andra stycket gäller vad som föreskrivs i dessa stadgar.
Beviljas medlemskap inträder förvärvaren i medlemmens ställe. Ansöker förvärvaren inte om
medlemskap inom den föreskriva tiden eller vägras medlemskap, anses medlemmen därmed
ha sagt upp sig till utträde ur föreningen. Förvärvaren har i sådant fall den rätt som annars
tillkommit den avgående medlemmen.

§8

Återbetalning av insatser

Medlem som avgått har rätt att få ut sin obligatoriska medlemsinsats med vad som föreskrivs
i 4 kap. 1§ lagen om ekonomiska föreningar. Beloppet ska utbetalas senast ett (1) år efter
avgången.
Utesluten medlem äger ej rätt att återfå den obligatoriska insatsen.

§9

Styrelse

Föreningens styrelse utses av föreningsstämman. Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9
ledamöter. Styrelsens ledamöter som är medlemmar väljs på 1 eller 2 år åt gången. Andra än
föreningsmedlemmar kan utses till styrelseledamöter för uppdrag på 1 år åt gången.
Mandattiden gäller fram till nästkommande årsstämma. Styrelsen konstituerar sig själv.
§ 10

Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utsett att teckna firman.

§ 11

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår löper 1 jan – 31 december. Styrelsen ska lämna sin
årsredovisning till revisorn senast sex veckor före den årsstämma där den skall läggas fram.

§ 12

Revisor och revisionsberättelse

Föreningsstämman ska årligen välja en (1) revisor och högst en (1) revisorssuppleant.
Uppdragen gäller tills nästkommande årsstämma.

§ 13

Årsstämma

En ordinarie föreningsstämma, årsstämma, ska hållas senast 6 månader efter
räkenskapsårets slut. Vid årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman och dennes anmälan om protokollförare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
4. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
5. Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse
6. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med
anledning av årets vinst eller förlust
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
8. Eventuella arvoden till förtroendevalda
9. Styrelseval enligt §9 (se ovan)
10. Val av revisor enligt §12 (se ovan)
11. Val av valberedning enligt §14 (se nedan)
12. Fastställande av medlemsavgifter
13. Styrelsens förslag av disposition av föreningens kassa
14. Eventuella propositioner, motioner och övriga väckta frågor

Motioner samt övriga frågor medlem vill hänvisa till stämman ska skriftligen, via post eller epost, lämnas till styrelsen senast två (2) månader före stämman. Styrelsen ska i god tid
meddela datum för när stämman ska hållas.

§ 14

Valberedning

Föreningsstämman ska utse en valberedning bestående av minst två personer. En av dem
ska utses att vara sammankallande.

§ 15

Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska hållas vid de tillfällen och för de ändamål föreningsstämman i
förväg beslutat och i övrigt då styrelsen anser att det behövs och då det, för behandling av
en viss fråga eller vissa frågor, begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens
röstberättigade medlemmar.

§ 16

Ombud och biträde

En medlem som inte är personligen närvarande vid föreningsstämman får utöva sin rätt vid
stämman genom ombud. En medlem får inte företrädas av fler än ett ombud. Ombudet ska
ha en skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt. En fullmakt gäller högst
ett år från utfärdandet.

§ 17

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma ska ske tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före
stämman. Den senare tiden gäller även för föreningsstämmor som ska behandla frågor om
stadgeändringar, likvidation och fusion.
Kallelse ska skickas skriftligen per brev med posten eller E-post, men får skickas skriftligen
elektroniskt, enligt 1 kap. 8 § Lagen om ekonomiska föreningar, om medlem samtyckt till det.
Ett sådant samtycke får när som helst återkallas.

§ 18

Meddelanden

Andra meddelanden till medlemmarna ska lämnas på samma sätt som kallelse till
föreningsstämma.

§ 20

Disposition av föreningens vinst

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning enligt föreningsstämmans beslut ska föras i
ny räkning eller fonderas för särskilt ändamål.

§ 21

Stadgeändringar

För ändringar av stadgarna fordras ett enigt beslut av föreningens samtliga medlemmar på
en föreningsstämma eller beslut på två på varandra följande stämmor med enkel respektive
två tredjedels majoritet, eller den högre majoritet som anges vid särskilda ändringar i 7 kap.
35§. Lagen om ekonomiska föreningar, av de röstande.

§ 22

Upplösning

Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar, efter återbetalning av
förlagsinsatser, fördelas så att medlemmarna först får ut sina medlemsinsatser, därefter
skänks ett eventuellt överskott till liknande verksamhet vars ändamål ligger så nära som
möjligt Elbil Sveriges ek för stadgar. Förslag på sådan verksamhet ska beslutas av den
föreningsstämma som beslutat om likvidation. Om sådan verksamhet inte finns, eller inte har
föreslagits, ska överskottet delas lika mellan föreningarna Power Circle och Gröna bilister.

§ 23

Övrigt

Beträffande föreningens förehavanden i övrigt gäller vad som föreskrivs i lagen om
ekonomiska föreningar (EFL).

Stadgarna är antagna på det konstituerande mötet den 1 juli 2019.

