
Förslag ändringar och översyn av stadgarna 

§5 fjärde stycket: Medlemsinsats i föreningen lyder på etthundra kronor. Medlemsinsatsen 

skall betalas kontant 

Förslag fjärde stycket: Medlemsinsats i föreningen är på etthundra kronor. 

 

§6 andra stycket Medlem som utvidgar sin elektriska anläggning skall innan anläggningen tas 

i bruk, kontant erlägga det antal medlemsinsatser och inträdesavgifter och de övriga avgifter 

som följer av leverans-eller anslutningsavgifter. 

Förslag stryk kontant 

 

§ 12 Uppsägning till utträde skall ske skriftligen. Utträde beviljas dock ej, utom vid frånträde 

av fastighet eller rörelse och utom då styrelsen så beslutar, förrän två år efter inträdet. 

Förslag Uppsägning av medlemskapet skall ske skriftligen. Utträde beviljas tidigast 2 år efter 

inträdet. Vid frånträde av fastighet eller rörelse och då styrelsen så beslutar kan utträde 

beviljas tidigare. 

 

§14 Utom i de fall som avses i FL kap 7 §15 tredje st. (insatsskärpning m.m) och FL 12 §4 

andra st.(fusion) äger….. 

Förslag Utom i de fall som avses i FL kap 7 §48 tredje st. (insatsskärpning m.m) och FL 12 §20 

( fusion) äger……  

 

§17 Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse bestående av fem ledamöter jämte 

två suppleanter, vilka väljes av föreningsstämman. 

Förslag tillägg.  Föreningsstämman kan välja en person till styrelsen som inte är medlem.  

 

§24 under kallelse. Kallelse till föreningsstämman sker genom annons minst i en i orten 

bruklig tidning och/eller genom skriftligt meddelande till medlemmar, dock alltid skriftlig 

kallelse vid ärenden enligt FL 7 kap §8 

Kallelseåtgärden skall vara vidtagen tidigast fyra veckor före föreningens stämma….. 

Förslag Kallelse till föreningsstämman sker genom skriftligt meddelande till medlemmar. 

Kallelseåtgärden skall vara vidtagen tidigast 6 veckor före föreningens stämma……. 

 



§ 24 under ombud Röstberättigad får vid föreningsstämman låta sig företrädas enligt FL 7 § 

2 endast av annan röstberättigad medlem eller av röstberättigad medlems make, sambo 

fader moder, barn, eller syskon. 

Förslag Röstberättigad får vid föreningsstämman låta sig företrädas av annan röstberättigad 

medlem eller av röstberättigad medlems make, maka eller sambo. 

 

§27 andra meddelanden än kallelse till föreningsstämma skall bringas till medlemmars 

kännedom genom annons i ortens tidning eller brev med allmänna posten. 

Förslag Andra meddelanden än kallelse till föreningsstämma skall bringas till medlemmarnas 

kännedom skriftligen 

    

§28 Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag fastställd avsättning 

skett till reservfonden och med de begränsningar, som framgår av FL kap 10 § 3 enligt 

föreningsstämmans beslut 

Förslag Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall med de begränsningar som 

framgår av FL kap 10 § 3 enligt föreningsstämmans beslut 

 

§29  …fördelas så att envar först återfår sina föreningsinsatser och därefter sina 

medlemsinsatser……. 

Förslag    fördelas så att envar först återfår sina förlagsinsatser och därefter sina 

medlemsinsatser……. 
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