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1. Föreningens verksamhet 

Föreningens syfte är att främja sina medlemmars intressen för hållbarhet och ekonomi genom 

att tillhandahålla förnybar solel. Medlemmarna deltar i verksamheten som konsumenter. Med-

lemmen mottar leverans av el motsvarande produktionen från sin/sina ägda insatser genom 

avräkning från förbrukningsfaktura. Föreningen kan verka för att etablera ny produktion av 

förnybar solel om möjlighet finns. 

2. Föreningens firma och säte 

Föreningens firma är Solpunkten Kristianstad ek. för. och benämns i dessa stadgar ”Före-

ningen”. Föreningens styrelse har sitt säte i Kristianstads kommun. 

3. Medlemskap 

Medlemskap kan förvärvas av fysiska och juridiska personer, föreningar eller församlingar 

som är elhandelskunder till C4 Energi AB och som kan väntas följa föreningens stadgar och 

stadgeenligt fattade beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om 

medlemskap görs skriftligen till styrelsen enligt instruktion på C4 Energis hemsida. 

Styrelsen fattar beslut om medlemskap och upprätthåller medlemsförteckningen.  

4. Insatser  

Varje medlem skall delta med en insats för sitt medlemskap i föreningen. Insatsen baseras på 

andelar där varje andel motsvarar en effekt på 100 W i Föreningen, vilket avräknas med 100 

kWh per år på andelsägarens elhandelsfaktura från C4 Energi AB. Beroende på elproduktion 

och marknadspris för el kommer andelspriset (avdraget) per kWh att variera månad för må-

nad. Varje medlem ska delta med minst en andel och högst det antal andelar som motsvarar 

60% av medlemmens årliga elförbrukning (baserat på föregående årsförbrukning). 

Betalning av insats sker till angivet konto enligt utställd faktura. Medlem erhåller medlemsbe-

vis efter att Föreningen mottagit betalning för insatsen. 

4.1 Insatsernas nominella värde 

Det nominella värdet, vilket är lika med Föreningens inlösenvärde per insats, fastställs varje 

år på ordinarie föreningsstämma. Utgångsvärdet för beräkning av det nominella värdet är För-

eningens eget kapital, huvudsakligen innefattande värdet på solcellsanläggningen i Före-

ningen. Genom att fördela värdet på det totala antalet insatser, beräknas det aktuella årets no-

minella värde per andel. Varje år görs avskrivningar på alla anläggningar med 3,33-6,67 % 

(15-30 års avskrivning). 

4.2 Avgång ur Föreningen – inlösen av insatser 

Medlem som träder ut ur Föreningen äger efter skriftlig begäran rätt att erhålla ersättning för 

sina insatser inom sex månader efter avgången enligt 4:e kap Lag (1987:667) om ekonomiska 

föreningar, hädanefter kallad FL. Insatsens inlösenvärde uppgår till insatsens nominella värde 

enligt punkt 4.1. Beloppet får dock enligt 4 kap 1 § i FL inte överstiga medlemmens andel av 

Föreningens eget kapital enligt den senaste balansräkningen, i proportion till övriga medlem-

mar. Om en skriftlig begäran om utbetalning av insats ej inkommit inom sex månader efter 
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utträdet tillfaller insatsen Föreningen och kan genom styrelsens beslut överföras till ny med-

lem enligt villkor som styrelsen fastställer. C4 Energi AB köper inlösta insatser om extern kö-

pare ej går att finna under de sex månaderna efter att Föreningen erhållit en skriftlig begäran 

därom. Priset anges av skrivningen i kap 4.2 ovan. 

4.3 Insatsernas marknadsvärde 

Medlem har rätt att avyttra sina insatser till marknadsvärde under förutsättning att den nya 

ägaren följer Föreningens stadgar och beslut, till eget fastställt pris. Svensk skattelagstiftning 

gäller för sådan överlåtelse. 

Den som utan att vara medlem har förvärvat insatser ska ansöka om medlemskap inom sex 

månader efter förvärvet, annars anses den tidigare ägaren ha ansökt om utträde.   

5. Finansiering och Avgifter 

Föreningen ska i första hand finansiera sin verksamhet genom de i föreningen inbetalda med-

lemsinsatserna. Föreningens kostnader för administration, liksom kostnader för drift och un-

derhåll av solcellsanläggningen, täcks genom avdrag på den intäkt (marknadsvärdet av elpro-

duktionen) medlemmarnas insatser genererar. För att täcka del av dessa kostnader har före-

ningen också befogenhet att sälja den tilldelning av elcertifikat som solcellsanläggningen el-

produktion genererar till av styrelsen utsedd köpare. 

För det fall ytterligare behov med tiden uppkommer, kan en serviceavgift, efter beslut av sty-

relsen, tas ut av medlemmarna. Beloppet för högst uppgå till 250 kr per medlem. Eventuell 

serviceavgift skall betalas på det sätt, och inom den tid, som styrelsen beslutar. 

6. Utträde ur Föreningen 

Önskemål att utträda ur föreningen ska vara skriftlig och ske enligt 4 kap 9 § FL. Uppsägning 

ska vara styrelsen tillhanda senast 30 november för att utträde ska kunna ske vid kalenderårets 

utgång. Om medlem överlåtit sina insatser till annan sker utträde samtidigt som förvärvaren 

övertar insatsen, om denne är medlem, respektive när medlemskap beviljas när förvärvaren 

inte är medlem sedan tidigare. 

7. Uteslutning av medlem 

Medlem som motarbetar Föreningens intressen eller ändamål, uppenbarligen skadar Före-

ningen eller bryter mot Föreningens stadgar kan på förslag av styrelsen uteslutas av förenings-

stämman. Utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om 

Föreningens angelägenheter. Utesluten medlem äger ej rätt att återfå inbetald medlemsinsats. 

8. Vinstfördelningsgrunder 

Eventuellt ekonomiskt överskott ska fördelas enligt följande grunder: 

1. Styrelsens förslag till stämman om avsättning till fond för visst bestämt ändamål 

2. Återbäring i förhållande till ägd andel i Föreningen vid utgången av året då överskottet 

uppstått 

3.    Ränta på inbetalda insatser enligt föreningsstämmans beslut 

4.    Överföring av resterande fria egna kapital i ny räkning 
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Föreningens fonder får inte minskas genom utdelning till medlemmarna. 

9. Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. På 

stämman har varje medlem, oavsett hur många insatser man har, en röst.  Rösträtten utövas av 

medlemmen personligen, genom ställföreträdare eller genom ombud med skriftlig dagtecknad 

fullmakt. 

Följande ärenden ska behandlas under stämman: 

1. Val av mötesordförande 

2. Godkännande av röstlängd 

3. Val av sekreterare och två justeringspersoner tillika rösträknare 

4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

5. Styrelsens årsredovisning 

6. Revisorernas berättelse 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräk-

ningen. 

10. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor 

11. Motioner till stämman 

12. Fastställande av driftsbudget och beslut om eventuell uttaxering av årsavgift 

13. Bestämmelse av arvoden till styrelsen och revisorerna 

14. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen 

15. Val av revisorer och suppleanter 

16. Val av valberedning 

17. Stämmans avslutande 

Kallelsen till föreningsstämman skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före års-

stämma och extra stämma, via epost eller brev. Den senare kallelsetiden gäller även före-

ningsstämmor som ska behandla fråga om stadgeändringar, likvidation och fusion. På samma 

sätt lämnas övriga meddelande till medlemmarna. Styrelsen utfärdar kallelse. Alla ärenden, 

som skall förekomma på stämman, skall anges i kallelsen.  

Kallelse till extra stämma ska utlysas av styrelsen när det behövs eller när en revisor eller 

minst en tiondel av de röstberättigade medlemmarna begär det.  

10. Valberedningen 

Föreningsstämman utser en valberedning med två ledamöter. Valberedningen utses för tiden 

fram till dess nästa årsstämma hållits. 

11. Styrelsen 

Styrelsen består av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter som valts av ordinarie förenings-

stämma. Minst en ledamot skall komma från C4 Energi AB. Ledamöterna utses för tiden fram 

till dess att ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet (två års 

mandattid). För ledamöter som avgår under sitt första verksamhetsår sker fyllnadsval vid 
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nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet 

valda ledamöter är närvarande.  

Dessutom utses en (1) till tre (3) suppleanter för två år i taget. De inträder då ordinarie leda-

mot avgått eller är förhindrad att närvara vid styrelsesammanträden. Suppleanterna inträder i 

den ordning de blivit valda. 

Styrelsen utser, på det konstituerande styrelsemötet, sin ordförande bland de ledamöter som 

föreningsstämman valt. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet valda leda-

möter är närvarande. Styrelsen ansvarar för Föreningens organisation, förvaltning, bokföring 

och skötsel av Föreningens löpande verksamhet. 

12. Firmatecknare 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av de personer som styrelsen utser, dock 

minst två i förening, samt av verkställande direktören om sådan utsetts, enligt 7 kap 35-44 § 

FL. 

13. Revisorer och revision 

För granskning av Föreningens årsredovisning, räkenskaper och styrelsens förvaltning väljer 

den ordinarie stämman inom eller utom Föreningen en revisor och en suppleant. Revisorn och 

suppleanten väljs för två räkenskapsår i taget.  

Revisorn ska verkställa revisionen enligt god revisionssed samt avge revisionsberättelse minst 

fyra veckor före den ordinarie föreningsstämman. 

14. Räkenskapsår/Årsredovisning  

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. Årsredovisningen ska upprättas av sty-

relsen och vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före den ordinarie föreningsstämman.  

Årsredovisningen skall bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. 

15. Motioner 

Medlem som önskar ett visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska lämna en 

skriftlig motion till styrelsen före februari månads utgång.   

16. Stadgeändring 

Ändringar av dessa stadgar sker i enlighet med bestämmelserna om stadgeändring i lagen om 

ekonomiska föreningar. 

17. Upplösning av Föreningen 

Föreningen ska träda i frivillig likvidation om föreningsstämman så beslutar enligt FL eller 

om likvidationsplikt föreligger enligt FL. När Föreningens verksamhet avvecklats och alla 

skulder betalats ska eventuellt överskott fördelas lika mellan medlemmarna i proportion till 

deras ägda insatser vid tidpunkten för likvidationsbeslutet. 

18. Övrigt 

I övrigt gäller reglerna i Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar. 


