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1 § Firma 
Föreningens firma är Lokalkraft Sverige ekonomisk förening 
 
2 § Ändamål 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen genom: 
att tillhandahålla medlemmarna tjänster inom energiområdet 
enligt vad nedan anges 
att bidra till att utveckla hög effektivitet och rationalitet och 
därigenom skapa gynnsamma förutsättningar för medlemmar-
nas lokala verksamhet oberoende av medlemmarnas storlek 
eller verksamhetsomfattning, 
att vara forum för erfarenhetsutbyte mellan medlemsföre-
tagen, 
att bidra till att skapa gynnsamma förutsättningar för med-
lemsföretagens utveckling och konkurrensförmåga, 
att vara remissorgan och medlemmarnas språkrör i bransch-
frågor, 
att vara informationslämnare och lobbyist, 
att för fullgörandet av vad ovan anges i egen regi eller genom 
den föreningen sätter i sitt ställe tillhandahålla medlemmarna 
kvalificerade tjänster och produkter, 
att ordna konferenser och kurser samt, 
att bedriva annan med det sagda förenlig verksamhet. 
 
3 § Säte 
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 
 
4 § Medlemskap 
Till medlem i föreningen antas juridisk person som, bedriver 
elhandels och/eller elnätsverksamhet  och är lokalt förankrad. 
När sökanden ingår i koncern eller utgör moderbolag där nät 
och elhandel finns i olika företag, tilldelas medlemmen ett 
organisationsnummer och hanteras som en medlem. 
Ansökan om inträde sker skriftligen och prövas av styrelsen. 
Till hedersmedlem kan antas fysisk person som gjort utom-
ordentliga insatser för föreningen eller med vilken föreningen 
haft ett långvarigt och värdefullt samarbete. 
 
5 § Medlems åligganden 
Medlem förväntas att bidra till förverkligandet av föreningens 
ändamål och etiska riktlinjer. 
Det åligger varje medlem att rätta sig efter föreningens 
stadgar, och av föreningsstämman och styrelsen fattade lag-- 
och stadgeenliga beslut eller utfärdade föreskrifter. 
 
6 § Uppsägning till utträde 
Uppsägning till utträde skall ske skriftligen till styrelsen. Om 
medlem ej längre uppfyller de krav som uppställs för med-
lemskap kan företaget ifråga ej längre vara medlem. 
Medlemmen skall då säga upp sig till utträde. Se vidare 7 §. 
 
7 § Uteslutning 
Om en medlem inte uppfyller sina förpliktelser mot föreningen 
eller handlar på ett sätt som strider mot föreningens intressen, 
eller träder i likvidation eller försätts i konkurs, kan styrelsen 
utesluta medlemmen ur föreningen. 
Detsamma gäller om medlem inte längre uppfyller de krav på 
medlemskap om uppställs i dessa stadgar och trots styrelsens 
anmodan inte uppsäger sig till utträde. Den som är missnöjd 
med styrelsens beslut om uteslutning kan hänskjuta frågan 
senast tre veckor före till den föreningsstämma som följer 
efter det medlemmen delgivits styrelsens beslut. 
 

 
 
8 § Medlems avgång 
Medlems avgång ur föreningen äger rum, utom i de fall som 
anses i 7 kap.15 § tredje stycket och 12 kap. 4 § andra 
stycket, lagen om ekonomiska föreningar (FL) vid den utgång 
av räkenskapsår som infaller näst efter fyra månader sedan 
medlemmen uppsagt sig till utträde eller uteslutits eller annan 
omständighet som föranlett avgången inträffat. 
Medlem som sagt upp sig förlorar genast sin rätt att delta i 
överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. 
Medlem som avgått efter uppsägning har ej rätt till andel i 
föreningens tillgångar. 
 
9 § Återbetalning av insatser m m 
Styrelsen äger rätt att besluta huruvida och när återbetalning 
av medlems inbetalda insatser och utbetalning av vad på 
medlemmen belöper av beslutad vinstutdelning skall ske till 
medlemmen. Beträffande medlem som uteslutits på grund 
som anges i 7 § första meningen skall styrelsen äga rätt att 
besluta att inte återbetala varken insats eller vinstandel. 
 
10 § Insatser 
Medlem skall delta i föreningen med det antal insatser som 
föreningsstämman beslutar, dock högst 100 insatser. Insats 
lyder på det belopp föreningsstämman beslutar, dock högst 
1000 kronor. 
Insats skall i sin helhet betalas senast 30 dagar efter inträdet. 
Medlem får ej delta i föreningen med insats utöver vad han är 
skyldig att delta med. 
 
11 § Service-- och medlemsavgifter 
För täckande av kostnader för service och verksamhet enligt 
2 § äger föreningen rätt att ta ut serviceavgift. För täckande 
av kostnader för medlemskapets förvaltning och registervård 
äger föreningen rätt att ta ut en medlemsavgift. Föreningen 
äger rätt att överlåta till den föreningen sätter i sitt ställe att 
inkassera ovan nämnda avgifter. 
Den årliga serviceavgiften fastställs varje år av förenings-
stämman för kommande kalenderår. Föreningsstämman har 
att varje år dessutom besluta om budget för det pågående 
verksamhetsåret och i samband med detta besluta om uttag 
av extra serviceavgift för täckande av beslutade aktiviteter 
enligt 2§. Under verksamhetsåret äger styrelsen rätt att 
besluta om extra serviceavgift för täckande av kostnader för 
under året beslutad extra service och verksamhet enligt 2 § 
Den årliga medlemsavgiften fastställs varje år av före-
ningsstämman för kommande kalenderår. Avgifterna skall 
betalas in till föreningen eller den föreningen sätter i sitt ställe 
på i faktura från betalningsmottagaren angiven förfallodag. 
 
12 § Rösträtt vid föreningsstämma 
Medlems rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas 
vid föreningsstämman. 
Varje medlem har en röst och företräds på stämman av legal 
ställföreträdare eller genom ombud. 
Ombud skall styrka sin behörighet med skriftlig, dagtecknad 
fullmakt. Ingen får på grund av fullmakt företräda mer än en 
medlem 
Medlem, som inte fullgjort vad som ankommer på denne som 
medlem, har inte rösträtt på stämman. 
 
13 § Kallelse till föreningsstämma 
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse får utfärdas 
tidigast fyra och senast två veckor före såväl ordinarie som 
extra föreningsstämma, vilket skall ske genom brev med 
posten till de medlemmar vars postadress är känd för 
föreningen. I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som 
skall förekomma. 
Andra meddelanden än kallelser till föreningsstämman sänds 
till medlemmarna genom brevförsändelse, telefax, elektronisk 
post eller på sätt styrelsen beslutar. 
 



14 § Ärenden vid föreningsstämma 
Vid ordinarie föreningsstämma, hålls årligen före utgången av 
juni månad, skall följande ärenden förekomma: 
1.  Val av ordföranden för stämman. 
2.  Anmälan av protokollförare. 
3.  Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera 

Föreningsstämmans protokoll 
4.  Godkännande av röstlängd. 
5.  Fråga om stämman utlysts i laga ordning. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisions-

berättelsen samt i förekommande fall koncernredo-
visningen och koncernrevisionsberättelsen. 

7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balans-
räkningen samt i förekommande fall koncernresultat-
räkningen och koncernbalansräkningen. 

8.  Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt 
balansräkningen. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verk-
ställande direktören. 

10. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och 
revisorer. 

11. Val av styrelsens ordförande för 2 år. 
12. Val av styrelsens vice ordförande för 2 år. 
13. Val av övriga styrelseledamöter. 
14. Val av revisorer och suppleanter för dessa. 
15. Val av valberedning 
16. Av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden. 
17. Ärende som medlem väckt genom skriftlig framställning till 

styrelsen senast tre veckor före stämman. 
18. Övriga i kallelsen upptagna ärenden. 
 
15 § Extra föreningsstämma 
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till 
det eller då revisor eller minst en tiondel av samliga röstbe-
rättigade medlemmar skriftligen begär det hos styrelsen för 
uppgivet ändamål. Vid sådan stämma får inte behandlas 
andra ärenden än de som upptagits i kallelsen. 
 
16 § Omröstning 
Omröstning sker öppet, om inte sluten omröstning begärs av 
en röstberättigad vid val och av minst en tiondel av de 
närvarande röstberättigade vid andra frågor. Vid lika röstetal 
avgörs val genom lottning men i övriga frågor gäller den 
mening ordföranden biträder. 
 
17 § Styrelse och verkställande direktör 
Styrelsen kan utse en verkställande direktör för föreningen. 
Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter. 
Ordförande och vice ordförande samt övriga ledamöter utses 
vid ordinarie föreningsstämma för tiden från ordinarie 
föreningsstämma ena året t.o.m. ordinarie föreningsstämma 
andra året därefter;; dock att då val första gången skett, halva 
antalet ledamöter, eller näst intill, genom på stämman före-
tagen lottning utses att avgå från nästa ordinarie förenings-
stämma. 
 
18 § Revisorer 
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall 
granskas av två av föreningsstämman för ett år valda 
revisorer, med två suppleanter. En av revisorerna och dennes 
suppleant kan vara auktoriserad revisor. 
Revisorerna skall avge sin berättelse till styrelsen senast två 
veckor före föreningsstämman. 
 
19 § Styrelsens arbetssätt 
Styrelsen är beslutför då mer än halva antalet ledamöter är 
närvarande. Styrelsens beslut fattas genom enkel röstöver-
vikt, dock att vid lika röstetal som beslut gäller den mening, 
som biträds av ordföranden.  
Styrelsen har rätt att besluta om köp och/eller försäljning av 
fast och/eller lös egendom. 
Styrelsen har rätt att anställa behövlig personal och 
bestämma löner och övriga anställningsvillkor för dessa. 

20 § Firmateckning 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller 
dem som styrelsen därtill utser. Dessutom har verkställande 
direktören enligt 6 kap 12§ Lag om ekonomiska föreningar rätt 
att teckna firman beträffande sådana åtgärder som enligt 6 
kap 6§ ankommer honom. 
 
21 § Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderåret. 
 
22 § Vinstfördelningsgrunder 
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall sedan i 
lag föreskriven avsättning skett till reservfonden och med 
beaktande av stadgandet i 10 kap. 3 § FL enligt förenings-
stämmans beslut 
1.  Fonderas och/eller 
2.  Förnyas i ny räkning och/eller 
3.  Utgå som utdelning på inbetalda insatser enligt 10 kap. 2 

§ sista stycket FL eller 
4. Fördelas mellan medlemmarna i förhållande till under 

räkenskapsåret gjorda inköp och överföras till medlems-
konto. 

 
23 § Medlemskonto 
Medel på medlemskonto förräntas enligt styrelsens beslut 
med uppsägningstid som styrelsen fastställer. 
 
24 § Tvist 
Tvist mellan föreningen, å ena sidan, samt styrelsen, 
verkställande direktören, likvidator eller medlem, å andra 
sidan, skall avgöras genom skiljedom enligt vid tiden för 
tvistens påkallande gällande lag om skiljemän. 
 
25 § Stadgeändring 
Beslut om ändring av dessa stadgar skall ske enligt FLs 
bestämmelser. 
 
26 § Likvidation 
Om föreningen träder i likvidation, skall vid föreningens 
upplösning behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i 
förhållande till inbetalda insatser. 
 
Dessa stadgar är antagna vid Ordinarie föreningsstämma 
2016-04-15 och registrerade vid Bolagsverket 2016-06-08. 


