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Stadgar i Legevind Ekonomisk förening bildad enligt lag 1987:667 om ekonomiska föreningar. 
 
§1 Firma 
Föreningens firma är Legevind ekonomisk 
förening. 
 
§2 Säte 
För föreningen ska finnas en styrelse med säte i 
Kristianstads kommun. 
 
§3 Ändamål 
Föreningen har till mål att främja andelsägarnas 
ekonomiska intressen genom att äga, driva och 
förvalta en vindkraftsanläggning på fastigheten 
Legeved 25:1 i Kristianstads kommun. 
 
§4 Insats 
Andelsägare i Legevinds ekonomiska förening är de 
som äger en eller flera andelar i föreningen. 
Medlem kan inte köpa flera andelar än vad som 
motsvarar medlems årsförbrukning. Priset för en 
andel fastställs av föreningsstämman, dock högst 
2300 kronor. För närvarande (13/5 1996) är det 
1800 kronor. Andelarna betalas vid inträde i 
föreningen. Ändring av andelspris ska alltid 
beslutas av föreningsstämma. Andelsägare äger rätt 
att sälja andel. 
 
§5 Föreningens medlemmar 
Föreningen är öppen för fysiska och juridiska 
personer vilka kan förväntas följa föreningens 
stadgar och beslut samt bidra till att förverkliga 
föreningens ändamål. 
 
§6 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio 
ordinarie ledamöter med noll till fem suppleanter. 
Förutom vad som anges i lagen om ekonomiska 
föreningar får till styrelseledamot utses personer 
som, utan att vara medlemmar eller vara funktionär 
i juridisk person, stödjer föreningens mål att 
utveckla och bedriva verksamhet med vindkraft. 
 
§7 Styrelseval 
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. 
Mandattiden är två år, dock väljs halva antalet 
styrelseledamöter endast på ett år vid första 
ordinarie stämman. 
 
§8 Styrelsens kallelse till sammanträde 
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken ska 
innehålla uppgifter om förekommande ärenden ska 
tillsändas ledamöterna minst 1 vecka före 
sammanträdet. 
 

§9 Styrelsens beslutsförhet och protokoll 
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning 
och mer än hälften av antalet styrelseledamöter är 
närvarande. Utan hinder härav ska styrelsesammanträde 
anses som behörigt utlyst om samtliga ledamöter infunnit 
sig till sammanträde. Som styrelsens beslut gäller den 
mening som biträtts av mer än hälften av de närvarande 
eller vid lika röstetal den mening som ordförande biträder. 
Den som deltagit i avgöranden av ärenden äger anföra 
reservation mot beslut. Sådan reservation ska anmälas före 
sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fatta 
beslut ska föras protokoll som upptar datum, deltagande 
ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, 
styrelsens beslut samt anförda reservationer, Protokollet 
ska justeras av ordförande eller annan ledamot som vid 
förfall för ordförande lett sammanträdet och ytterligare en 
justeringsman. 
 
§10 Styrelsens förvaltning 
1. Förvalta vindkraftanläggningen och föreningens 

tillgångar. 
2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper. 
3. Föra förteckning över andelsägare och dess andelstal. 
4. Årligen vid ordinarie stämma avge 

förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet. 
5. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens 

handhavande av föreningens angelägenheter. 
 
§11 Revision 
För granskning av styrelsens förvaltning ska andelsägarna 
på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två 
revisorssuppleanter. En revisor och en revisorssuppleant 
ska vara auktoriserade revisorer. 
Mandattid för revisorerna är ett år. 
Revisionsberättelsen ska överlämnas till styrelsen senast 
två veckor före ordinarie stämma. 
 
§12 Räkenskapsperiod 
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari - 31 
december. 
 
§13 Föreningsstämma 
Ordinarie stämma ska årligen hållas inom sex månader 
efter räkenskapsårets slut på tid och plats som styrelsen 
bestämmer. 
Röstning genom skriven fullmakt är tillåten. Extra stämma 
kan begäras av revisor eller om minst en tiondel av 
samtliga röstberättigade. 
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra 
stämma. 
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§14 Kallelse till stämma 
Kallelse till stämma ska utfärdas av styrelsen och 
skickas till delägarna senast två veckor före 
stämman och ej tidigare än fyra veckor före 
stämman. I kallelse ska anges tid och plats för 
stämman, och vilka ärenden som ska förekomma på 
stämman. 
 
§15 Övriga meddelanden till medlemmar 
Övriga meddelande ska bringas till medlemmarnas 
kännedom genom annons i lokaltidningen eller 
genom postbefordran. 
 
§16 Motioner 
Andelsägare kan genom motion väcka förslag 
rörande föreningens verksamhet. Motion som ska 
behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen 
tillhanda senast två månader efter räkenskapsårets 
slut. 
 
§17 Dagordning vid stämma 
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden 
behandlas: 
1. Val av ordförande för stämman. 
2. Val av sekreterare för stämman. 
3. Justering av röstlängd. 
4. Val av två justeringsmän. 
5. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst. 
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte 

revisorernas berättelse. 
7. Beslut om fastställande av balansräkning och 

resultaträkning samt beslut i anledning av 
årets vinst eller förlust. 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens 
ledamöter. 

9. Framställningar från styrelsen eller motioner 
från andelsägarna. 

10. Ersättning till styrelse och revisorer. 
11. Val av styrelse och styrelseordförande. 
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
13. Val av valberedning. 
14. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på 

stämman 
15. Meddelanden av plats där stämmoprotokollet hålles 

tillgängligt. 
 
Vid extra stämma ska ärenden under punkt 1, 2, 3, 4, 5, 9 
och 15 behandlas. 
 
§18 Vinstfördelningsgrunder 
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan 
i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden enligt 
föreningsstämmans beslut, utgå som återbäring i 
förhållande till andelar i föreningen enligt 10 kap. 3§ lagen 
om ekonomiska föreningar. 
 
§19 Stämmobeslut 
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. 
När omröstning företas ska till protokollet antecknas de 
omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. 
som har betydelse för bedömandet av röstetalet. 
 
§20 Protokolljustering och tillgänglighållande 
Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor efter 
stämma och därefter hållas tillgängligt för andelsägarna. 
 
§21 Upplösning 
Vid förenings upplösning ska där ej annat följer av lagen, 
ekonomisk föreningens behållna tillgångar delas mellan 
andelsägarna i förhållande till deras insatser. Därvid ska 
andelsägarna först återfå kvarvarande del av inbetalda 
insatser. 
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