StorStockholms Elförening SSEF
Stadgar
§ 1 Ändamål
Föreningen StorStockholms Elförening SSEF, med organisationsnummer 802004-6507, har sitt
säte i Stockholm. Föreningen drivs ideellt och värnar om miljön.
SSEF bildades 1950 och har till uppgift att genom anordnande av föredrag, sammankomster,
utbildning och upplysningsverksamhet intensifiera samarbetet inom elbranschen. Föreningen ska
verka för att elbranschens olika företrädare samordnar sina intressen och tar en aktiv del i den
debatt som förs för ett gemensamt syfte. Att med nätverk och kunskapsspridning arbeta för en
rationell och effektiv miljövänlig elanvändning genom att stimulera utveckling och användning
av produkter och tjänster som uppfyller sådana krav samt att delta i samhällets beslutsprocess på
elområdet. SSEF har kunskap att kunna delta som remissinstans.
§ 2 Medlemskap
Varje företag som har sin verksamhet inom elbranschen och som gjort sig känd för att utöva
denna verksamhet på ett lojalt sätt kan bli medlem i föreningen. Medlemskapet är ägnat att
främja föreningens syfte.
§ 3 Medlemsavgifter
Medlem ska betala årlig fastställd medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek för nästpåföljande
år bestäms vid föreningens årsmöte. Pensionär 65+ och studerande betalar halv medlemsavgift.
Styrelsen äger rätt att bjuda in studenter och dess lärare till aktiviteter anordnade av SSEF till
självkostnadspris i mån av plats och utan krav på medlemskap i föreningen.
§ 4 Medlemskap upphör
Medlemskap upphör efter skriftlig ansökan ställd till SSEFs kansli. Medlemskap kan även
upphöra efter beslut fattat av styrelsen. Medlemskap upphör med automatik vid frånfälle.
§ 5 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
Års- och revisionsberättelserna för räkenskapsåret ska föreligga vid årsmötet.
§ 6 Föreningsmöten
Ordinarie årsmöte hålls senast tre månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelse till detta och
eventuella ytterligare möten skickas ut av styrelsen och ska ske per e-post samt via eventuell
hemsida senast 2 veckor före fastställt mötesdatum.
Vid årsmöten ska dagordningen innehålla minst följande paragrafer;
§ 1.
Årsmötets öppnande
§ 2.
Fråga om årsmötets behöriga utlysande
§ 3.
Godkännande av dagordningen
§ 4.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§ 5.
Val av justeringsmän för protokollet
§ 6.
Årsberättelse med årsredovisning samt disponering av årets resultat
§ 7.
Revisionsberättelse
§ 8.
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§ 9.
Val av ordförande
§ 10.
Val av ordinarie ledamöter och suppleanter
§ 11.
Val av revisor och revisorssuppleant
§ 12.
Val av valnämnd
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§ 13.
§ 14.
§ 15.
§ 16.

Medlemsavgifter för kommande år
Motioner och propositioner
Övriga frågor
Årsmötets avslutande

§ 7 Omröstning
Vid omröstning äger vid varje föreningsmöte representerat medlemskap en röst.
Beslut fattas med enkel majoritet.
För att beslut vid omröstning i styrelsen ska vara giltiga krävs att styrelsemötet består av minst
hälften av ordinarie ledamöter eller dess suppleanter samt ordinarie eller vice ordförande.
Vid lika utslag i omröstning har ordföranden för mötet utslagsröst.
§ 8 Valnämnd
Inom föreningen skall finnas en valnämnd bestående av tre personer, av vilka två utses vid
årsmötet av föreningen och en av den nytillträdande styrelsen. Den senare är sammankallande.
§ 9 Styrelse
Vid årsmöte väljer föreningen ordförande på en mandatperiod av ett år.
Vid årsmöte som inträffar jämna år väljer föreningen halva antalet ordinarie ledamöter och
suppleanter på en mandatperiod av två år. Vid ojämnt antal ledamöter väljs även dessa detta år.
Vid årsmöte som inträffar udda år väljer föreningen övriga ordinarie ledamöter och suppleanter
på en mandatperiod av två år.
Styrelsen ska bestå av sex till åtta ordinarie ledamöter samt ordförande.
Styrelsen ska även bestå av tre till fem suppleanter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och hemsidesansvarig.
Styrelsens ledamöter och suppleanter ska helst bestå av minst en representant från varje
nedanstående kategori:
a.
Elinstallatörer och entreprenörer
b.
Elnätföretag
c.
Fabrikanter och grossister
d.
Konsulter
c.
Fastighetsägare och intresseorganisationer
§10 Revisor
Vid årsmöte väljer föreningen en revisor och en revisorsuppleant på en mandatperiod av ett år.
§ 11 Ändring av stadgar samt motionstid
Ändring av stadgarna sker på ordinarie årsmöte. Förslag till nya stadgar ska redovisas
föreningens medlemmar senast i samband med kallelse till ordinarie årsmöte. Motioner ska vara
SSEFs styrelse tillhanda senast sex veckor innan ordinarie årsmöte.
§ 12 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen samt beslut om fördelning av föreningens tillgångar och
skulder sker genom beslut vid två på varandra följande årsmöten med minst 2/3-dels majoritet.
Dessa stadgar är antagna på SSEFs årsmöte den 6 februari 2018
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