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STADGAR
för

BOO ENERGI ekonomisk förening.
cv,

“.O §1.
Firma Föreningens firma är BOO ENERGI ekonomisk förening.

0o §2
Andamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

genom att — direkt eller indirekt genom hel- eller delägt bolag — bedriva
O distribution, produktion och försäljning av elektrisk kraft samt driva annan

därmed förenlig verksamhet.

§3
Styrelsens Styrelsen har sitt säte i Saltsjö-Boo i Stockholms län.
säte

§4
Medlemskap Till medlem antas fysisk eller juridisk person som innehar nätabonnemang i

Boo Energis koncessionsområde och som kan väntas främja föreningens ändamål
samt följa gällande stadgar och beslut. Endast en person kan vara medlem på ett
abonnemang som delas av flera personer och en person kan endast uppbära ett
medlemskap, oavsett antalet nätabonnemang.

Ansökan om inträde skall vara skriftlig och prövas av styrelsen.

§5
Insats Medlem skall delta i föreningen med det antal insatser styrelsen, efter för

medlemmarna bekantgjorda normer, bestämmer. Insats lyder på 85 kronor per
insats.

Den som inträder i föreningen skall utöver insats erlägga en inträdesavgift per
insats. Avgiften fastställes av styrelsen för ett år i sänder. Medlemskap inträder
först efter erlagd betalning.

§6
Betalning av Insats och inträdesavgift skall erläggas kontant senast en månad efter det
insatser att beloppet påförts medlemmen.

§7
Avliden Den till vilken medlems andel övergått på grund av bodelning, arv eller
medlems testamente äger inträda i föreningen enligt § 5. Samma rätt tillkommer
andel medlems dödsbo.

Ansökan om inträde skall göras senast sex månader efter rnedlems död, om ej
längre tid är medgiven jämlikt 3 kap 25 andra stycket Lag (1987:667) om
ekonomiska föreningar.

§8
överlåtelse av Medlem som avhänder sig fastighet eller anläggning som föranlett inträde i
medlemskap o föreningen och inte tecknar nytt abonnemang med föreningen skall överlåta
flytt inom medlemskap och inbetalda insatser till sin efterträdare.
koncessions
området Om så inte sker upphör medlemskapet och den före detta medlemmen hos

föreningen kan ansöka om återlösen av inbetalda insatser till nominellt belopp.
Sådan ansökan måste ha inkommit till styrelsen senast sex månader efter
medlemskapets upphörande.

Den som genom överlåtelse har förvärvat medlemskap och inbetalda insatser,
skall ansöka om inträde i föreningen inom sex månader därefter. Om ansökan
antas, inträder den nya medlemmen i överlåtarens ställe. Ansöks inte om inträde
inom föreskriven tid eller om ansökan avslås, skall överlåtaren därmed anses ha
sagt upp sig till utträde.
Förvärvaren har i sådant fall rätt att sex månader efter avgången få ut sina
andelar till nominellt belopp.
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Skulle medlem som avses i första stycket underlåta att överlåta sina andelar till
sin efterträdare, får medlemmen uteslutas ur föreningen av styrelsen. Avgång ur
föreningen äger då rum vid den utgång av räkenskapsår, som Infaller näst efter
en månad sedan medlemmen uteslutits. Medlem har i sådant fall rätt att sex
månader efter avgången återfå sina insatser till nominellt belopp.

Medlem som efterträder tidigare medlem svarar för den tidigare medlemmens
förpliktelser.

0
~t-f Medlem som säger upp nätabonnemang med anledning av flytt inom

koncessionsområdet kan efter skriftlig ansökan kvarstå som medlem utan
o erläggande av ny inträdesavgift om nytt nätabonnemang tecknas inom sex

månader.
0
0

§9
~ Uppsägning Uppsägning vid utträde ur föreningen skall vara skriftlig.
0
(.4 §10

Uteslutning Styrelsen får, om rättelse icke sker efter skriftlig varning, utesluta medlem som
bryter mot stadgarna, skadar föreningen, motarbetar dess intressen eller
eftersätter sina förpliktelser mot föreningen.

§11
Avgång Avgång ur föreningen äger rum vid den utgång av räkenskapsår, vilken

infaller näst efter sex månader, sedan medlemmen sagt upp sig till utträde,
uteslutits eller annan omständighet inträffat, som föranlett avgången; dock att
vad nu sagts icke gäller för fall, som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket och 12
kap. 20 § Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.

§12
Förlust av Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast rätten
rösträtt mm. att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§13
Avgången Avgången medlem äger få ut inbetald insats enligt 4 kap. 1 § Lag (1987:667) om
medlems ekonomiska föreningar under förutsättning att anslutningsavgift erlagts för med-
rätt lemmens anläggning. Under ett räkenskapsår får dock ej utbetalas mer än 5 %

av föreningens insatskapital om ej styrelsen av särskilda skäl anser att ytterli
gare insatsmedel skall utbetalas.

§14
Styrelse Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse, bestående av högst sju

och minst fem stämmovalda ledamöter. På föreningsstämma väljs vidare högst
två suppleanter för de å stämma valda ledamöterna. Föreningsstämman väljer
styrelsens ordförande. Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande av stämma
valda ledamöter överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Ledamöter
och suppleanter utses för en tid av två år. Styrelsen utser verkställande direktör.

§15
Försäljning Styrelsen eller den styrelsen bemyndigar äger sälja och för gäld inteckna
av fast föreningens fasta egendom och toruträtt.
egendom

§ 16
Firmateckning Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

§17
Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår omfattar 1januari - 31 december.

§18
Styrelsens Styrelsen skall senast den 1 april lämna sina redovisningshandlingar till
årsredovisning revisorerna.

§19
Revisorer Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två

revisorer med två suppleanter. Revisor och suppleant väljes på förenings
stämma för tiden till och med ordinarie föreningsstämma året efter valet.
En av revisorerna bör vara auktoriserad. Revisorerna skall senast den 1 maj

3(4)



avge sin revisionsberättelse.

§ 20
Förenings- Ordinarie föreningsstämma hålles årligen senast under juni månad.
stämma Extra föreningsstämma hålles, då styrelsen finner sådan erforderlig eller då det

för uppgivet ärendes behandling skriftllgen påfordras av revisorerna eller minst
1/10 av samtliga röstberättigade.
Vid föreningsstämma är var medlem, som ej sagt upp sig till utträde eller
uteslutits, röstberättigad och har en röst. Röstberättigad får vid

‘tt’ föreningsstämma låta sig företrädas endast av make, myndigt barn, sambo,
myndigt barns förälder eller annan medlem.
Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denne av
den, som styrelsen utsett.

0 Kallelse till föreningsstämma sker via annonsering på www.booenerqi.se samt via
2 faktura.

Kallelseåtgärden skall vara vidtagen senast två veckor före ordinarie och senast
en vecka före extra stämma. Då kallelse utgått till föreningsstämma, skall
styrelsen omedelbart genom e-post underrätta revisorerna därom.

§21
Ärende på Vid ordinarie föreningsstämrna skall förekomma:
ordinarie 1. val av ordförande för stämman,
årsstämma 2. anmälan av styrelsens val av protokollförare,

3. fastställande av röstlängd,
4. val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll,
5. fråga om stämman utlysts i behörig ordning,
6. styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret,
7. revisorernas berättelse,
8. fråga om fastställande av balansräkning,
g. fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna,

10. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,

11. bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer,
12. val av styrelseleda möter jämte suppleanter,
13. val av ordförande för styrelsen,
14. val av revisorer jämte suppleanter,
15. beslut angående valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie

föreningsstämma hållits,
16. ärenden som styrelsen eller medlem jämlikt § 22 hänskjutit till stämma.

§ 22
Motionstid Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma

skall skriftligen anmälas till styrelsen senast den 1 maj. Dessa informeras om i
kallelsen och tillhandahålls i sin helhet på Boo Energis kontor.

§23
Meddelanden Andra meddelanden till medlemmarna än kallelse till föreningsstämma skall ske

via faktura, www.booenergi.se eller e-post i den mån adressuppgiften finns.

§24
Återbäring Återbäring får utgå i den mån rörelsens resultat medger.

Den utgår efter medlems inköpsvärde.

§25
Vinst- Uppkommer vinst efter avsättning till återbäring skall denna vinst sedan
disposition i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden, enligt förenings

stämmans beslut fonderas eller fördelas mellan medlemmarna i förhållande till
deras andelsinnehav.

§26
Upplösning Vid föreningens upplösning skall medlemmarna återfå inbetalda insatser

i den mån behållna tillgångar förslår. Därefter kvarstående belopp skall
vid upplösning fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras
andelsinnehav.
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