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1 § Firma  
Föreningens firma är Svensk Vindenergi Ekonomisk Förening  
 
2 § Ändamål  
Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: 

1. Som nationell branschorganisation förmedla och framhäva vindkraftens bästa och att 
utgöra vindkraftbranschens samlade röst i samhället.  

2. Främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige så att vindkraften kan utvecklas till 
sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att:  

a. Utveckla strategier och initiativ för tillväxt samt för borttagande av hinder som 
försvårar för vindkraften att bidra med sin fulla potential.  

b. Kommunicera vindkraftens fördelar och potential till politiker, opinionsbildare, 
beslutsfattare, media, andra betydelsefulla sakägare samt allmänheten.  

c. Initiera, stödja och medverka även genom delägarskap till forskning som främjar 
förverkligandet av de ändamål som angetts i denna § 2. 

3. Utgöra navet och nätverket för vindkraftsfrågor för alla medlemmar och övriga 
intressenter och därigenom stimulera dialogen i samhället.  

 
3 § Styrelsens säte  
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.  
 
4 § Medlemskap  
Till medlem i föreningen kan antas juridiska personer verksamma inom vindkraftsbranschen eller 
med verksamhet riktad mot vindkraftsbranschen. Till medlem kan också stödmedlem antas.  
 
Ansökan om medlemskap i föreningen prövas av styrelsen.  
 
Ett medlemskap träder i kraft efter styrelsens beslut om antagande och medlemmen betalat 
föreskriven medlemsinsats och serviceavgift.  
 
5 § Medlemsinsatser  
Medlem skall delta i föreningen med en medlemsinsats beroende på nivå inom respektive 
kategori som skall betalas kontant mot faktura vid inträde i föreningen.  
 
Samtliga nivåer betalar 5 000 SEK. Stödmedlem: 200 SEK. Medlem får inte delta i föreningen 
med insats utöver vad som framgår ovan.  
 
6 § Serviceavgifter  
Den årliga serviceavgiftens storlek skall fastställas av ordinarie föreningsstämma för påföljande 
12-månadersperiod från nästa årsskifte till påföljande årsskifte.  
 
Högsta tillåtna serviceavgift skall vara 500 000 SEK.  
 
7 § Medlems avgång  
Medlem avgår ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår under vilket medlemmen 
skriftligen har sagt upp sig till utträde eller uteslutits eller annan omständighet som föranlett 
avgången har inträffat.  
 
Medlemskap måste sägas upp senast tre månader innan utgången av ett räkenskapsår.  
 
8 § Återbetalning av medlemsinsatser m m  
Medlem som har avgått har ej rätt att återfå inbetalda medlemsinsatser. Undantag från denna 
regel finns dock i lag (1987:667) om ekonomiska föreningar 7 kap 15 § 2 st och 12 kap 4 § 2 st. 



9 § Återbetalning av eventuell vinst  
Eventuell årlig vinst behandlas enligt beslut på stämman. Om stämman fattar beslut om 
återbetalning till medlemmarna ska denna göras i proportion till medlemmarnas inbetalda 
serviceavgifter under det aktuella året.  
 
10 § Medlems skyldigheter  
Medlem skall ta del av och rätta sig efter föreningens stadgar och stadgeenliga beslut.  
 
11 § Uteslutning av medlem m.m.  
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller som uppenbarligen skadar föreningen eller 
motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.  
En medlem som har uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast sin rätt att delta i 
överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.  
 
12 § Föreningen organ  
Föreningens organ är:  

1. Föreningsstämman  
2. Styrelsen  
3. Revisorerna  
4. Vd  
5. Valberedningen  

 
Föreningsstämman och styrelsen har därutöver möjlighet att efter behov och önskemål forma 
arbetsutskott för särskilda uppgifter.  
 
13 § Ordinarie föreningsstämma  
Ordinarie föreningsstämma skall hållas på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast 
sex månader efter räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande 
ärenden förekomma. 

1. Stämmans öppnande  
2. Val av stämmans ordförande  
3. Val av stämmans sekreterare  
4. Fastställande av röstlängd  
5. Val av två justeringsmän  
6. Fråga om stämman kallats i behörig ordning  
7. Framläggande av årsredovisningen  
8. Framläggande av revisionsberättelsen  
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen  
10. Beslut om föreningens vinst eller förlust  
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 
12. Fastställande av serviceavgift  
13. Beslut om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i föreningen  
14. Val av ledamöter till styrelsen  
15. Val av ordförande i styrelsen  
16. Val av vice ordförande i styrelsen  
17. Val av revisor och revisorsuppleant  
18. Val av valberedning  
19. Av styrelsen hänskjutna ärenden  
20. I stadgeenlig ordning väckta motioner  
21. Övriga ärenden  
22. Stämmans avslutande  

 
Vid föreningsstämman har varje röstberättigad medlem det antal röster som anges nedan i § 16 
Röstetal.  
 
 
 



14 § Motioner  
Medlem som önskar få ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen 
anmäla motionen till styrelsen senast två veckor före dagen för föreningsstämman. Motionen 
skall vara egenhändigt undertecknad av motionären.  
 
15 § Extra föreningsstämma  
Extra föreningsstämma skall hållas om  

– styrelsen så beslutar  
– en av revisorerna eller  
– minst 10 % av samtliga röstberättigade medlemmar begär det  

 
Begäran skall vara skriftlig och ange för vilket ändamål stämman skall hållas. Styrelsen skall 
utfärda kallelse inom fjorton dagar från det att sådan begäran har inkommit.  
 
16 § Beslut på föreningsstämma  
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna 
rösterna. Vid val anses den vald om har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal skall sakfrågor 
avgöras av ordföranden och val genom lottning. Röstning skall ske öppet. Val skall dock 
förrättas genom sluten röstning, om någon röstberättigad begär det.  
 
Röstning får ske genom ombud enligt följande. Ombud, som inte behöver vara medlem i 
föreningen, får rösta för endast en medlems räkning. Om ombudet är medlem i föreningen får 
hen förutom för egen del rösta för ytterligare en medlem.  
 
17 § Röstetal  
Varje medlem har en röst som är direkt proportionerlig mot medlemmens serviceavgift, där varje 
100 betalda SEK under det år då stämman hålls berättigar till en röst vid stämman. Antalet 
röster per medlem kan dock aldrig överstiga 10 % av samtliga röster vid stämman.  
 
18 § Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till medlemmarna  
Kallelse till föreningsstämma skall skriftligen utfärdas av styrelsen tidigast fyra veckor och senast 
två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.  
 
Även andra meddelanden till medlemmarna än ovan angivna kallelser skall ske skriftligen per e-
post eller ordinarie post.  
 
19 § Valberedning  
Ordinarie föreningsstämma skall välja en valberedning, som skall bestå av fyra ledamöter. 
Dessa skall välja någon av dem till ordförande i valberedningen. Valberedningen utses för tiden 
intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Valberedningens förslag skall lämnas till 
styrelsen i så god tid att de kan medfölja kallelsen till föreningsstämman.  
 
Valberedningen skall föreslå kandidater som den anser lämpliga med hänsyn till uppdragets art. 
Den skall beakta att styrelsen bör vara allsidigt sammansatt. Valberedningen skall också lämna 
förslag på arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda.  
 
20 § Styrelsen  
Styrelsen skall bestå av 8-13 ledamöter och 0-5 suppleanter, vilka skall väljas av ordinarie 
föreningsstämma enligt följande.  
 
Styrelseledamöterna skall väljas för en period om två år. Vid det första valet skall dock hälften av 
ledamöterna väljas för en period om ett år.  
 
Föreningsstämman skall välja styrelsens ordförande och dess vice ordförande. I övrigt skall 
styrelsen konstituera sig själv.  
 
 



21 § Styrelsens sammanträden och protokoll  
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut 
gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den 
mening som ordföranden biträder.  
 
Styrelsens protokoll skall justeras av ordföranden och ytterligare en styrelseledamot. Protokollen 
skall föras i nummerordning och förvaras på betryggande sätt.  
 
22 § Styrelsens uppgifter  
Styrelsen skall ansvara för föreningens organisation och förvaltning av föreningens 
angelägenheter.  
 
23 § Firmateckning  
Föreningens firma skall tecknas av styrelsen samt av den eller de personer, ensam eller i 
förening, som styrelsen utser.  
 
24 § Räkenskapsår  
Föreningen skall ha kalenderår som räkenskapsår.  
 
25 § Årsredovisning  
Styrelsen skall senast den 28 februari varje år lämna föreningens årsredovisning till revisorn.  
 
26 § Revisorer  
För granskning av föreningens årsredovisning, jämte räkenskapshandlingarna och styrelsens 
förvaltning skall ordinarie föreningsstämma välja en revisor och en suppleant. Dessa skall vara 
auktoriserade eller godkända revisorer och skall väljas för tiden intill dess nästa ordinarie 
föreningsstämma hållits.  
 
27 § Revision  
Revisorn skall verkställa revisionen enligt god redovisningssed. Revisionen skall vara verkställd 
och berättelse avgiven före utgången av mars månad varje år.  
 
28 § Ekonomiskt ansvar  
För föreningens förpliktelser svarar endast föreningens tillgångar. Bland tillgångarna räknas  
insatser och avgifter som har förfallit till betalning, även om de ännu inte har betalats.  
 
29 § Stadgeändringar  
Beslut om ändring av dessa stadgar skall för att vara giltigt ha fattats på en föreningsstämma av 
samtliga röstberättigade i föreningen. Beslutet är även giltigt om det har fattats på två på 
varandra följande föreningsstämmor och på den senare stämman biträtts av minst två 
tredjedelar av de röstande eller den högre majoritet som lagen om ekonomiska föreningar 
kräver.  
 
30 § Likvidation  
Beslut om likvidation kräver att alla röstberättigade på stämman har enats om beslutet eller om 
beslutet har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och på den senare stämman 
biträtts av två tredjedelar av de röstande.  
 
Om det uppstår ett överskott efter genomförd likvidation, skall medlemmarna först återfå 
inbetalda medlemsinsatser. Återstoden skall fördelas mellan medlemmarna i proportion till deras 
inbetalda medlemsinsatser.  
 
31 § Föreningslagen  
I övrigt gäller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.  
 
 
Stadgarna antagna vid ordinarie föreningsstämmor den 21 maj 2015 samt den 17 maj 2016. 


