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Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost  
Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 

§ 1 Firma 
Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell.  

§ 2 Säte 
Föreningen har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län. 

§ 3 Ändamål 
Föreningens ändamål är att kontinuerligt utveckla och stärka sydostregionens och 
medlemmarnas strategiska energi- och miljöarbete, med särskild tyngdpunkt på 
energieffektivisering och förnyelsebara bränslen samt därtill kopplade kostnadsreduktioner 
och tillväxtmöjligheter. Verksamheten skall bedrivas i nära samverkan mellan näringsliv, 
forskning och samhälle, och syfta till utveckling av människor, företag och organisationer 
inom hela energi-, industri-, transport-, service och fastighetssektorn m.fl.  
 
Föreningens operativa verksamhet skall bedrivas av ett av föreningen helägt aktiebolag. 

§ 4 Medlemskap 
Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda kommuner, kommunalförbund,  landsting 
och andra offentliga organisationer med intresse av föreningens ändamål och verksamhet. 
 
Ansökan om medlemskap görs hos föreningens styrelse som beslutar om medlemskap. Beslut 
om medlemskap skall omgående meddelas sökanden och föreningens medlemmar. 
Se § 19. 
 
Via medlemskapet kan föreningens medlemmar erhålla stöd inom områdena strategisk  
energi-, transport- och miljöplanering samt energieffektivisering och omställning till 
förnyelsebara bränslen. Därutöver kan stöd erhållas via strukturerade informations satsningar 
samt i avtalad omfattning stöd till den kommunala energirådgivningen samt tillhandahållande 
av information och kontakter avseende svenska och europeiska stödprogram inom de aktuella 
områdena. 

§ 5 Avgift 
Medlem betalar en årsavgift till föreningen. Avgiften fastställs vid ordinarie föreningsstämma. 
Ny medlem betalar årsavgift vid inträdet. Övriga medlemmar betalar årsavgiften för löpande 
räkenskapsår före januari månads utgång. 
 
Erlagd årsavgift återbetalas inte. 
 
Medlem i föreningen förväntas anlita det av föreningen ägda bolagets tjänster och ersätta 
dessa tjänster efter de grunder som bolaget bestämmer, t.ex. genom serviceavgifter. 
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§ 6 Styrelsen 
Föreningens styrelse består av föreningens ordförande och vice ordförande samt minst fem 
och högst nio andra ledamöter jämte lika många personliga suppleanter.  
 
Ledamöterna och suppleanterna väljs av ordinarie föreningsstämma intill slutet av nästa 
ordinarie föreningsstämma. 

§ 7 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser. 

§ 8 Styrelsens sammanträden 
Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde skall hållas minst två 
gånger per år samt  när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av 
styrelseledamöter begär det. 
 
Kallelse till sammanträde ombesörjs av ordföranden. Kallelse med dagordning skall skickas 
till ledamöter och suppleanter minst tio dagar före ett sammanträde.  
 
Ordinarie ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde skall omedelbart anmäla detta 
till ordföranden samt kalla sin personliga suppleant till tjänstgöring. 
 
Suppleant som inte tjänstgör för ordinarie ledamot får närvara vid styrelsens sammanträden 
och delta i överläggningarna men inte i besluten. 
 
Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av ordföranden och 
en ledamot. 

§ 9 Beslutsförhet  
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen 
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom 
vid val, då avgörandet sker genom lottning. Omröstning inom styrelsen sker öppet. 

§ 10 Styrelsens uppgifter 
Styrelsen har till uppgift   

• att årligen till ordinarie föreningsstämman avge verksamhetsberättelse och bokslut 
• att företräda föreningen i förhandlingar och överenskommelser angående föreningens 

hel eller delägda bolag 
• att ansvara för föreningens verksamhet och fastställa riktlinjer utöver vad som 

framgår av dessa stadgar och föreningsstämmans beslut 

§ 11  Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

§ 12  Revisorer 
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en av förenings-
stämman utsedd revisor med en suppleant. Både revisorn och revisorsuppleanten skall vara 
auktoriserade.  
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Revisorn skall senast den sista mars varje år avlämna revisionsberättelse. 

§ 13  Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång på 
dag och plats som styrelsen bestämmer. 
 
För behandling av visst ärende skall extra föreningsstämma hållas när styrelsen anser det er-
forderligt eller då det skriftligen begärs av revisorn eller minst 1/10-del av medlemmarna. I en 
sådan begäran skall anges anledningen till att extra föreningsstämma påkallas. I ärende som 
skall behandlas på sådan stämma skall styrelsen avge utlåtande. 
 
Medlem som önskar få ett visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall anmäla 
ärendet till styrelsen senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Styrelsen skall avge 
utlåtande över sådant ärende. 

§ 14  Kallelse till föreningsstämma 
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse sker genom brev eller, till medlem som 
skriftligen meddelat att kallelse kan ske genom telefax, via telefax.  
 
Kallelse skall utsändas till samtliga medlemmar, till ordinarie föreningsstämma tidigast fyra 
och senast två veckor före stämman och till extra föreningsstämma senast en vecka före 
stämman. 
 
Kallelse till föreningsstämma skall innehålla förslag till dagordning.  

§ 15  Ärenden på ordinarie föreningsstämma 
På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma 
 

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd  
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 
4. Fråga om kallelse skett stadgeenligt 
5. Godkännande av dagordning 
6. Behandling av styrelsens årsredovisning 
7. Revisorernas Revisorns berättelse 
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
10. Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse 
11. Val  

a. av ordförande och vice ordförande i föreningen, tillika ordförande och vice 
ordförande i styrelsen 

b. av övriga styrelseledamöter och suppleanter 
c. av revisor och revisorssuppleant 
d. av ombud till bolagsstämma i av föreningen helägt bolag 
e. av valberedning 

 
12. Fastställande av avgifter till föreningen 
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13. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som enskild medlem 
föreslagit till behandling 

 
Ärende som inte varit upptaget i kallelsen får inte avgöras av stämman. 

§ 16  Ärende på extra föreningsstämma 
På extra föreningsstämma får endast förekomma de ärenden för vilka stämman utlysts och 
som upptagits i kallelse till stämman. 

§ 17  Förfarandet vid stämma 
Vid stämman skall protokoll föras. Protokollet justeras av ordföranden och de som stämman 
utsett enligt § 15 punkt 3.  
Vid stämma har varje medlem en röst. Röstning får ske genom ombud. 
 
Omröstning sker öppet utom vid personval, där sluten omröstning skall ske om någon begär 
det. Beslut fattas, om inget annat sägs i dessa stadgar, med enkel majoritet. Vid lika röstetal 
gäller den mening som ordföranden biträder utom vid personval, då avgörandet sker genom 
lottning. 
 
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken 
han eller hon är ansvarig, och inte heller i val av revisor. 

§ 18  Valberedning 
Valberedningen består av tre ledamöter och väljs av ordinarie föreningsstämma för ett år i 
sänder. Föreningens ordförande utser en av dessa tre personerna till sammankallande i 
valberedningen. 
 
Ledamot av styrelsen eller revisorer är inte valbara till valberedningen. 
 
Valberedningens förslag skall vara styrelsen tillhanda i sådan tid att det kan sändas ut till 
medlemmarna tillsammans med kallelsen till ordinarie föreningsstämma. 

§ 19  Utträde m.m. 
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen säga upp sitt medlemskap hos 
styrelsen. Såvida inte annan överenskommelse träffas är uppsägningstiden tre år räknat från 
ingången av den månad då uppsägningen skedde. 
 
Styrelsen får besluta, att medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen skall 
uteslutas. Uteslutning får inte beslutas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig. 
 
Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen är skyldig att inom tid som styrelsen 
fastställer fullgöra sina förpliktelser mot föreningen. 

§ 20  Ändring av stadgar 
Beslut om ändring av dessa stadgar skall ske på ordinarie föreningsstämma. För att ett sådant 
beslut skall vara giltigt krävs antingen att samtliga närvarande medlemmar är ense om beslutet 
eller att beslut fattats på två på varandra följande föreningsstämmor, därav minst en ordinarie 
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föreningsstämma. På den stämma som hålls sist skall beslutet ha biträtts av minst 2/3 av de 
röstande. 

§ 21  Upplösning av föreningen 
För giltigt beslut om upplösning av föreningen krävs att beslutet fattats vid två på varandra 
följande föreningsstämmor, där av minst en ordinarie föreningsstämma. På den stämma som 
hålls sist skall beslutet ha biträtts av minst 2/3 av de röstande. Kallelse till sista stämman får 
inte ske, innan första stämman hållits. 
 
Den föreningsstämma som slutgiltigt upplöser föreningen beslutar även om disposition av 
dess egendom. 


