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Stadgar for MelisaVind ekonomisk forening
Reviderad efter beslut i extra f6reningsstamma 2012-09-08 samt ordinarie f6reningsstamma 2013-04
09.

§ 1 Firma
Foreningens namn ar MelisaVind ekonomisk f6rening.

§ 2 Sate
F6reningen har sitt sate i Orebro kommun.
§ 3 Andamal
F6reningen har till andamal att framja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att aga, driva och
forvalta vindkraftanlaggning i D6mmesta, Stora Mel16sa.
Medlemmarna nyttjar f6reningens ~anster genom aU fa avkastning baserad pa producerad el och
investerat kapital.
§ 4 Rakenskapsar
Foreningens rakenskapsar ar kalenderar.
§ 5 Medlemskap/lnsats
Medlemskap kan f6rvarvas av fysiska och juridiska personer som kan vantas fOlja f6reningens
stadgar och stadgeenligt fattade beslut, samt bidra till foreningens andamal. Ansokan om intrade gors
skriftligen till styrelsen sam har att fatta beslut am intrade.
§ 6 Insats/overlatelse av andel
Medlem i MelisaVind Ekonomisk forening ar den fysiska eller juridiska person som ager en eller flera
andelar i foreningen.
Insatsbelopp per andel vid f6reningens uppstart var 10000 SEKfst. Vid extra f6reningsstamma 2012
09-08 och darpa foljande ordinarie foreningsstamma 2013-04-28 har beslutats att varje innehavd
andel berattigar andelsagare aU teckna en ny andel for 5 000 SEK. Alternativt kan andelsagare
teckna en halv andel for 2 500 SEK. Om andelsagare 6nskar teckna sig for flera andelar an innehavet
ger ratt till ska man anmala sitt intresse for sadant forvarv till styrelsen. I det senare fallet ska samma
pris galla per andel, dvs. 5 000 SEK.
Varje medlem skall delta med minst en andel. Insatsbelopp och andringar av detta skall alltid beslutas
av fOreningsstamman. Insats erlagges till fbreningens bankgiro inom den tid som styrelsen beslutar.
Person sam fbrvarvat andel/andelar i fbreningen ska efter skriftlig anmalan till styrelsen antas som
medlem i fbreningen. Sadan anmalan kan gbras av bverlataren, fbrvarvaren eller bada tillsammans.
Medlem som avyttrat alia sina andelar upphbr efter beslut i styrelsen att vara medlem i fbreningen.
Forvarv respektive avyttring av andel/andelar kan ske genom kop, gElVa, arv eller bodelning. Styrelsen
ansvarar for att medlemsfbrteckningen halls uppdaterad.

§7

Uttrade
Uppsagning till utlrade skall vara skriftlig. Uppsagning skall vara styrelsen tillhanda senast 30:e
november for att uttrade skall kunna ske vid kalenderarets utgang.
Med undantag for §10 (6verlatelse av andel) skall vid uttrade, uttradande medlem avyttra sina andelar
genom anbudsforfarande till foreningens ovriga medlemmar inom 6 manader fran beslut om uttrade.

§8

Uteslutning
Medlem sam uppenbart bryter mot f6reningens stadgar, inte fbljer i behorig ordning fattade beslut
eller som motarbetar foreningens intressen och andamal, far uteslutas av styrelsen. Medlem som
uteslutits fbrlorar omedelbart sin ratt att delta i overlaggningar och beslut om foreningens
angelagenheter.

Utesluten medlem ager ratt atl hanskjuta fragan am uteslutning till foreningsstamman genom anmalan
till styrelsen inom tre veckor fran det aU meddelandet am uteslutning avsants till medlemmen.
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Utesluten medlem ager ratt att sjalv avyttra sin/sina andelar, Om sa icke har skett sex manader efter
uteslutningen, ska styrelsen utbjuda andelarna till oppen f6rsaljning i fbrsta hand inom foreningen.
Influtna medel ska efter avdrag av kostnader tillfalla den uteslutne medlemmen.

§ 9

Medlems avgang
Utom i de fall som avses i 7 kap 15 § (vissa stadgeandringar) och 12 kap 4 § (fusion) i lagen om
ekonomiska foreningar, ager avg2lng ur foreningen rum vid den bokslutspunkt som infaller tidigast 6

manader efter det aU medlem sagt upp sig till uttrade, blivit utesluten eller annan omstandighet sam
fOranlett att avgang intraffat

§ 10 Overlatelse av andel
Paragraf 10 utgar. Se i stallet § 6.

§ 11 Styrelse
Styrelsen skall besta av lagst fem (5) och hogst sju (7) ledamoter vilka valjs for en tid av tva (2) ar. Vi
fbrsta stamman valjs halva antalet pa ett (1) ar. Styrelsen ar beslutsmassig nar minst Mlften av de
valda ledamoterna ar narvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet, vid lika rostetal galler
den mening som ordforanden foretrader.
Styrelsen sammantrader pa kallelse av ordforanden eller vid forfall for denna av vice ordforande, pa
tider och platser sam denne bestammer. Vid sammantrade skall fbras protokoll vilket justeras av en
ledamot jamte ordfbrande. Styrelsen ager ratt att adjungera personer till styrelsen samt utse
arbetsgrupper. For de uppgifter som finns i fbreningen valjer styrelsen inbordes de funktioner som
anses behovliga.

§ 12 Foreningsstamma
Ordinarie fbreningsstamma skall hallas fore april manads utgang. Vid rostrakning pa
fbreningsstamma deltar varje medlem med en rost per andelsinsats enligt §6 med begransningar
enligt nedan.
1. Antalet roster per medlem ar begransat till 25. motsvarande 25 andelar. Innehav av ytterligare
andelar beraUigar inte till tier roster.
2. Medlem kan vid rostrakning under toreningsmote tillgodorakna sig roster motsvarande hogst 40 %
av det sammanlagda antalet roster for i motet deltagande medlemmar.
Person sam rostar med fullmakt fran annan medlem skall tillgodoraknas det rostetal som tiIIfalier
fullmaktsgivaren. Begransningsreglerna skall i detta fall tillampas fOr fullmaktshavare och
fullmaktsgivare var for sig.
Vid foreningsstamma skall aktuell andelslista med rostetal finnas upprattad.

Vid foreningsstamma skall foljande arenden forekomma till behandling.
1.
Foreningsstammans bppnande
2,
Val av ordforande for stamman
3.
Val av sekreterare for stamman
4,
Faststallande av dagordning
5,
Justering av rostlangd
6.
Val av tva personer att justera stammans protokoll
7.
Godkannande av kallelse till stamman
8,
Styrelsens arsredovisning jamte revisionsberattelse
9,
Faststallande av balans- och resultatrakning samt beslut i anledning av arets vinst eller fbrlust
10. Beslut am ansvarsfrihet for styrelsen
11. Faststallande av medlemsavgift for innevarande ar
12 Val av styrelse
13. Val av ordforande for ett ar
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Faststallande av arvode till styrelse och revisorer
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17.
18.
19.
20.
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Framstallningar fran styrelsen
Motioner och forslag fran medlemmar
Ovriga fragor
Foreningsstamman avslutas

Forslag och motioner frim medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast tva (2) manader fore
ordinarie foreningsstamma.

§ 13 Extra foreningssUimma
Extra foreningsstamma skall hallas vid de tillfallen da styrelsen finner det nodvandigt, nar revisorerna
begar det, eller nar minst en tiondel (1/10) av medlemmarna begar detta.

§ 14 Kallelse till foreningsstamma
Kallelse tili foreningsstamma skall ske skriftligen via e-post till medlemmar som uppgivit sin e
postadress ovriga medlemmar kallas via post. Kallelse skall ske tidigast fyra (4) veckor och senast tva
(2) veckor fore ordinarie fOreningsstamma. Kallelse till extra fOreningsstamma skall ske tidigast tva (2)
veckor och senast en (1) vecka fore extra foreningsstamma, Da kallelse till foreningsstamma utgaU
skall styrelsen omedelbart underraUa revisorer.

§ 15 Firmateckning
Foreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller dem som styrelsen utser.
§ 16 Revisorer
Foreningsstamman har att valja en ordinarie revisor jamte en suppleant vilka valjs for en tid av ett ar.
§ 17 Revisionsberattelse
Revisor skall lamna sin revisionsberattelse till styrelsen senast tva veckor fore ordinarie
foreningsstamma.

§ 18 Arsredovisning
Styrelsen skall senast 1 mars till foreningens revisor avge arsredovisning.

§ 19 Meddelanden
Andra meddelanden an kallelse till fbreningsstamman skall sandas skriftligen till medlemmarna.

§ 20 Overskottsfordelning
Fritt eget kapital enligt faststalld balansrakning skall, efter i lag fbreskriven avsattning till reservtond
skett, enligt fbreningsstammans beslut
1. feras till ny rakning eller
2, utdelas som insatsranta pa medlernsinsatserna.

§ 21 Stadgeandring
For andringar av dessa stadgar galler vad som foreskrivs i 7 kap 14 och 15§ i lagen om ekonomiska
foreningar,

§ 22 Upplosning
Vid fOreningens upplbsning skall dar ej annat fOljer av lagen, ekonomiska foreningens behallna
tillgangar delas mellan medlemmarna i fbrhallande till deras andelar i foreningen.

§ 23 Ovrigt
Betraffande foreningens forhallanden i ovrigt galler vad som fereskrivs i lagen om ekonomiska
foreningar, 1987:667.
Stora Mellosa 2013-04-09

