Stadgar antagna 2014-04-28
Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening
Org. nr:
§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening.
§2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera
förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.
Genom sin verksamhet skall föreningen minska klimatpåverkan av elproduktion i Jämtlands län.
Föreningens målsättning är att det ska finnas minst en (1) kvadratmeter nätansluten solcell för var
och en (1) av invånarna i Jämtlands (Z) län. Målsättningen skall uppnås enligt följande:




Med insatser från medlemmarna bygga gemensamt ägda solcellsanläggningar.
Genom försäljning av solel, kombinerat med insatser från medlemmarna, successivt utöka
antalet gemensamt ägda anläggningar.
Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att bistå vid uppförandet av de gemensamt ägda
anläggningarna och/eller sprida kunskap om solenergi samt föreningens verksamhet.

§3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.
§4 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan förvärvas av både fysiska och juridiska personer.
§5 Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda avgifter samt även i övrigt följa
styrelsens stadgar och beslut.
§6 Årsavgift
Vid inträde och därefter årligen skall varje medlem till föreningen betala årsavgift. Avgiftens storlek
beslutas av föreningsstämman men ska högst vara 500 kr. Årsavgift betalas på det sätt, och inom den
tid, som styrelsen bestämmer.
§7 Insats
Medlemmarna skall delta i föreningen med minst en insats men får delta med flera. En insats
motsvarar en andel i föreningen. Storleken på insatsen beslutas av föreningsstämman, men skall vara
lägst 100 kr och högst 5 000 kr. Insatsen betalas in via föreningens bankgiro.

§8 Uteslutning
Medlem kan uteslutas ur föreningen
1. som inte följer föreningens fattade beslut,
2. som motverkar föreningens ändamål,
3. som förfar bedrägligt mot föreningen,
4. som på annat sätt företar handling som skadar föreningens intressen.
Beslut om att medlem skall uteslutas ur föreningen fattas av föreningsstämman.
§9 Avgång
Medlem äger rätt att säga upp sitt medlemskap i föreningen tidigast två år efter inträdet. Anmälan
om utträde skall ske skriftligen. För att avgå ur föreningen vid utgången av samma räkenskapsår som
uppsägningen gjorts skall uppsägningen göras senast den 30 november. Sker uppsägningen efter den
30 november sker avgången först vid utgången av nästa räkenskapsår.
Den som avgått har rätt att få ut sin inbetalda eller förvärvade insats i enlighet med bestämmelserna
i 4 kap. lagen om ekonomiska föreningar. Detta innebär att återbetalningen i vissa fall skall
begränsas.
Om föreningens likviditet inte klarar en återbetalning av en medlemsinsats sex månader efter
avgången får styrelsen besluta att återbetalningen skall ske senare, dock senast tolv månader efter
avgången.
Medlem har rätt att överlåta (exempelvis genom gåva, arv och försäljning) sin insats till person som i
enlighet med paragraf 3 ovan kommer att erhålla eller har erhållit medlemskap i föreningen.
Överlåtelse av insats skall omedelbart skriftligen anmälas till föreningens styrelse.
§10 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, vilken utses av föreningsstämman och består av
lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter samt högst fem suppleanter. Suppleanterna tjänstgör i
den ordning de valts av föreningsstämman. Suppleanterna har rätt att närvara vid styrelsens
sammanträden.
En av styrelsens ledamöter skall vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande väljs för en tid på
1 år, dvs för tiden till dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Övriga ledamöter och suppleanter
väljs in på föreningsstämma för en tid av 2 år, dvs för tiden till dess nästa ordinarie föreningsstämma
hållits andra året efter valet.
För giltigt styrelsebeslut krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter eller suppleanter är
närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Föreningen skall ha en valberedning på minst tre personer varav en sammankallande.
Valberedningen väljas av föreningsstämman.

§11 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljs årligen på
föreningsstämma för tiden till dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits en eller två auktoriserade
revisorer.
§12 Räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår skall vara 1 januari – 31 december.
§13 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie
föreningsstämma. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och
förvaltningsberättelse.
§14 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av de personer som styrelsen därtill utser, dock
minst två i förening.
§15 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls på den plats styrelsen bestämmer senast maj månad varje år. På
föreningsstämma har varje medlem (oaktat hur många andelar medlemmen har) i föreningen en
röst. Röstberättigad är dock endast medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen genom att
betala insats och årsavgift samt inte begärt utträde eller uteslutits. Omröstningen sker öppet om inte
föreningsstämman beslutar annat. Val, förutom val av någon funktionär vid föreningsstämman,
verkställs dock genom sluten omröstning om någon röstberättigad begär det.
Externa revisorer äger rätt att deltaga på föreningsstämma även om de inte är medlemmar i
föreningen.
§16 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall av styrelsen utlysas då styrelsen anser att det behövs och då det begärs
av revisor eller en tiondel av föreningens medlemmar för behandling av ett angivet ärende.
§17 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna skall bringas till deras kännedom via epostmeddelande eller brev. Kallelse till föreningsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor
före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma.
Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall innehålla valberedningens förslag till styrelse,
ordförande, revisorer och valberedning. Årsredovisning ska finnas tillgänglig senast två veckor innan
ordinarie föreningsstämma.

§18 Förslag till föreningsstämma
Styrelsen skall, om den vill framlägga förslag till föreningsstämman, inom den för kallelse till
föreningsstämma angivna tiden tillställa medlemmarna det huvudsakliga innehållet i styrelsens
förslag i sådana ärenden som rör stadgeändringar eller annars är av principiell vikt.
Medlem som önskar hänskjuta ett ärende till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla
ärendet till styrelsen senast sex veckor innan föreningsstämman.
§19 Förslag till dagordning
På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
2. Godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringspersoner.
4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
5. Framläggande av årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
6. Framläggande av revisorernas berättelse
7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
8. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter för den tid revisorernas berättelse omfattar
10. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelseordförande samt de
styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman
12. Val av revisor/er
13. Val av valberedning bestående av tre personer som till ordinarie föreningsstämma skall föreslå
antal styrelseledamöter och förslag till val av funktionärer, samt förslag på revisorer.
14. Övriga ärenden som enligt lag eller dessa stadgar kan förekomma på stämman
Vid extra föreningsstämma må förutom punkterna 1-5 ovan inga andra ärenden bli föremål för beslut
än de som angivits i kallelsen.
§20 Stadgeändring
Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämma och är endast giltigt om det har fattats på två
på varandra följande stämmor och det på den senare stämman bifallits av minst två tredjedelar av de
röstandes andelar.

§21 Disposition av vinst
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till
reservfonden och med beaktande av bestämmelserna i 10 kap 3 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar, enligt föreningsstämmans beslut;



föras i ny räkning eller
utgå som utdelning på inbetalda insatser från medlemmarna i föreningen.

§22 Upplösning
Beslut att föreningen skall upplösas genom likvidation är endast giltigt om det har fattats på två på
varandra följande stämmor och det på den senare stämman bifallits av medlemmar representerande
nio tiondelar (9/10) av föreningens medlemmar.
Vid föreningens upplösning ska dess behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i proportion
till av dem betalda och förvärvade insatser.
§23 Tvister
Tvister mellan föreningen å ena sidan samt styrelsen, styrelseledamot, eller medlem å andra sidan,
ska hänvisas till allmän domstol.
§24 Övrigt
För frågor som inte behandlas i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

