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§ 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE 
Föreningens firma är Storumanvind kooperativ ekonomisk förening och benämns i dessa stadgar 
”föreningen”. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av de personer som styrelsen därtill 
utser, dock minst två i förening. 
 
Föreningens styrelse har sitt säte i Storuman, Storumans kommun. 
 
§ 2 ÄNDAMÅL 
Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att svara för 
driften av vindkraftsanläggning/ar och i egen regi och/eller genom arrenderad anläggning producera 
miljövänlig vindkraft för medlemmars elförbrukning och/eller ekonomiska intressen. All producerad 
vindkraft ägs av medlemmarna. Medlemmarna deltar i verksamheten som konsumenter och 
finansiärer. Föreningen kan äga ett helt eller del av ett vindkraftverk. 
 
§ 3 MEDLEMSKAP 
Medlemskap kan, på villkoren i § 4 nedan, förvärvas av fysiska och juridiska personer, föreningar eller 
församlingar som är elkonsumenter i Sverige och kan väntas följa föreningens stadgar och 
stadgeenligt fattade beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om 
inträde görs skriftligt till föreningen genom en medlemsansökan samt inbetalning av 
medlemsavgiften.  
 
När ett nytt vindkraftverk skall byggas eller förvärvas erbjuds befintliga och blivande medlemmar att 
köpa insatser för rätt till del i det nya vindkraftverkets elproduktion. Styrelsen beslutar om att bygga 
eller förvärva nytt vindkraftverk och styrelsen beslutar om på vilka villkor ett sådant verk skall 
införlivas i den totala vindkraftproduktionen. Samma beslutsordning gäller om ett vindkraftverk skall 
rivas eller säljas.  
 
Medlem erhåller efter betalda insatser ett insatsbevis och medlemskod för tillgång till information på 
föreningens hemsida, www.storumanvind.se 
 
Medlem har en röst och måste äga minst en insats för att vara röstberättigad.  
 
Medlemskap prövas av styrelsen. 
 
§ 4 INSATSER 
Varje medlem skall deltaga i föreningen med minst en (1) insats. Priset per insats vid inträde i 
föreningen är lägst 6.950 kr. Varje insats berättigar till utfående av egenproducerad vindkraft 
motsvarande de tecknade insatsernas andel av målproduktionen. Målproduktion 1.000 kWh/insats 
och år. Medlem får högst delta med så många insatser som motsvarar medlemmens årsförbrukning 
per år. Styrelsen äger rätt att besluta om hur eventuell överproduktion ska hanteras. Styrelsen äger 
rätt att besluta om vilka personer som har rätt att antas som medlem och deltaga med mer än 200 
insatser. 
 
Insatser betalas kontant, på det sätt och inom den tid som styrelsen beslutar. Insatserna är inte 
momspliktiga. 
  
 
  



4.1 Överlåtelse av insatser 
Medlem som överlåter sina insatser till annan fysisk eller juridisk person, förening eller församling 
som är elkonsument i Sverige skall skriftligen i förväg meddela styrelsen detta. Den som genom 
överlåtelse har förvärvat en medlems insats, skall ansöka om inträde i föreningen senast inom tre 
månader från förvärvet och försäkra sig om att följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade 
beslut. Uppfylls inte föreningens krav godkänns inte överlåtelsen.  
 
Styrelsen beslutar om registreringsavgift för utfärdande av varje nytt insatsbevis.  
 
4.2 Avgång ur föreningen - inlösen av insatser  
Medlem som avgår ur föreningen äger rätt att sex månader efter avgången, efter skriftlig begäran, 
erhålla ersättning för sina insatser i enlighet med 4:e kap Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, 
hädanefter kallad FL. Insatsens inlösenvärde uppgår till insatsens nominella värde enligt punkt 4.3 
nedan. (Beloppet får dock enligt 4 kap 1 § FL inte överstiga vad som belöper på honom i förhållande 
till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden 
för avgången.) 
 
Inkommer inte sådan begäran inom sex månader efter utträdet, tillfaller insatsen föreningen som 
genom styrelsens beslut kan överföras till ny medlem enligt villkor som styrelsen så fastställer. 
 
4.3 Insatsernas nominella värde 
Det nominella värdet, vilket är lika med föreningens inlösenvärde, fastställes varje år på ordinarie 
årsstämma. Utgångsvärdet för beräkning av det nominella värdet är den totala 
investeringskostnaden för alla vindkraftverk som tillhör föreningen. Varje år görs en 
bokföringsmässig avskrivning på alla vindkraftverken med 5% (20 års avskrivning) som därmed 
minskar föreningens investeringskostnad och man erhåller därmed ett nytt restvärde varje år. 
Genom att fördela det nya restvärdet på det totala antalet investerade insatser, beräknas det 
aktuella årets nominella värde per insats.  
 
4.4 Insatsernas marknadsvärde 
Medlem har rätt att avyttra sina insatser till ny medlem, som uppfyller föreningens stadgar och 
stadgeenligt fattade beslut, till eget fastställt pris. Medlem har rätt att utbjuda sina insatser på 
föreningens hemsida – ”Andelstorg”. Svensk skattelagstiftning gäller för sådan överlåtelse.  
 
§ 5 AVGIFTER 
Medlem skall erlägga en årlig avgift till föreningen. Föreningsstämman skall besluta om storleken på 
medlemsavgiften per år. Avgiften får högst uppgå till 500 kr per medlem. Medlemsavgiften är inte 
momspliktig. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. 
 
§ 6 FINANSIERING 
Föreningen skall finansiera sin verksamhet med av föreningsstämman årligen beslutad driftavgift för 
vindkraftproducerad el. För att täcka del av driftkostnaderna har föreningen rätten till och rätten att 
sälja medlemmars elcertifikat till av styrelsen utsedd köpare samt avtala om prisvillkor för inköp av 
tilläggsel för respektive medlem. 
Avskrivningen räknas inte till driftkostnad. Driftavgiften är momspliktig.  
 
§ 7 AVGÅNG UR FÖRENINGEN 
Uppsägning till avgång ur föreningen skall vara skriftlig och ske enligt 3 kap 5 § FL. Uppsägning skall 
vara styrelsen tillhanda senast den 30 november, för att avgång skall kunna ske vid kalenderårets 
utgång. 
 
Medlem äger rätt att säga upp sitt medlemskap i föreningen tidigast två år efter inträdet  



§ 8 UTESLUTNING AV MEDLEM 
 Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar 
föreningens intressen och/eller ändamål, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. 
 
§ 9 VINST- OCH FÖRLUSTFÖRDELNINGSGRUNDER  
Uppkommet överskott skall fördelas enligt följande grunder och turordning: 
1. avsättning till reservfonden enligt reglerna i FL.  
2. styrelsens förslag till stämman om avsättning till fond för visst bestämt ändamål 3. återbäring i 
förhållande till andel av det totala antalet insatser 4. ränta på inbetalda insatser enligt 
föreningsstämmans beslut 5. överföring av resterande fria egna kapital i ny räkning 6. ansamlad 
förlust överföres i ny räkning under fritt eget kapital Föreningens fonder får inte minskas genom att 
utdelas till medlemmar.  
 
§ 10 FÖRENINGSSTÄMMAN 
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast den sista juni på den plats styrelsen bestämmer. Vid 
stämman skall följande ärenden behandlas. 
 
1. Val av stämmoordförande 
2. Anmälan av protokollförare 
3. Fastställande av dagordning och röstlängd  
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare  
5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning  
6. Styrelsens årsredovisning – ekonomi, drift och underhåll  
7. Revisorernas berättelse  
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt insatsernas nominella värde  
9. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen  
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter  
11. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor  
12. Motioner till stämman  
13. Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 5 i stadgarna  
14. Fastställande av driftsbudget och beslut om uttaxering av driftavgift enligt § 6 i stadgarna  
15. Bestämmande av arvode till styrelsens ledamöter, revisorerna och valberedningen  
16. Fastställande av antal styrelseledamöter samt Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen 
enligt § 12 i stadgarna  
17. Val av revisorer och suppleanter enligt § 13 i stadgarna  
18. Val av valberedning enligt § 11 i stadgarna  
19. Stämmans avslutande Vid extra föreningsstämma ska förutom punkterna 1 – 5 ovan inga andra 
ärenden bli föremål för beslut än de som angivits i kallelsen. 
 
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall även hållas 
när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga 
röstberättigade.  
 
Kallelse till föreningsstämman skall ske tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och en vecka 
före extra stämma, via webbsida skriftligt meddelande per e-mail eller post med dagordning till 
medlemmarna. På samma sätt lämnas övriga meddelanden till medlemmarna.  
 
§ 11 VALBEREDNINGEN 
Till valberedningen väljs t.o.m nästkommande ordinarie föreningsstämma två ledamöter och en 
suppleant.  
 
  



§ 12 STYRELSEN 
Styrelsen består av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter samt högst fem suppleanter vilka väljs 
av ordinarie föreningsstämma. Föreningens ordförande väljs av stämman på ett år för tiden t.o.m 
nästkommande ordinarie föreningsstämma. Övriga ledamöter väljs för tiden fram till dess att 
ordinarie föreningsstämma hållits max tre år senare.  
Styrelsen konstituerar sig själv.  
Styrelsen svarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring och löpande skötsel. 
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande.  
 
§ 13 REVISORER 
Revisorerna skall vara 1-2 med eller utan suppleanter. Revisorerna väljs av föreningsstämman på två 
år för tiden fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits två år senare. 
Revisorerna skall verkställa revisionen samt avge en revisionsberättelse minst två veckor före den 
ordinarie föreningsstämman. 
 
§ 14 RÄKENSKAPSÅR / ÅRSREDOVISNING 
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. Årsredovisningen skall upprättas av styrelsen 
och vara revisorerna tillhanda senast en månad före den ordinarie föreningsstämman.  
 
§ 15 RÖSTRÄTT 
Varje medlem äger en röst. Rösträtten utövas av medlemmen personligen eller genom 
ställföreträdare eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt. Är medlemmen en juridisk 
person får denna företrädas av ombud som inte är medlem.  
 
§ 16 MOTIONER 
Medlem som önskar att visst ärende, motion, skall behandlas vid den ordinarie föreningsstämman 
skall före februari månads utgång anmäla detta till styrelse.  
 
§ 17 STADGEÄNDRING 
Ändringar av dessa stadgar sker i enlighet med 7 kap, 14 och 15 §§ FL.  
 
§ 18 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 
När föreningens verksamhet upplöses skall behållna tillgångar, sedan verksamheten avvecklats, 
återbetalas till medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser. 
 
§ 19 TVIST 
Tvister mellan föreningen å ena sidan samt styrelsen, styrelseledamot, verkställande ledning, 
medlem eller röstberättigad som inte är medlem å andra sidan, ska slutligen avgöras genom 
skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler. Skiljenämnden skall bestå 
av en skiljeman om inte Institutet med hänsyn till ärendets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde 
eller av annat skäl finner det lämpligast att nämnden består av tre skiljemän. 
 
§ 20 ÖVRIGT 
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller FL. 
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