Stadgar för Energi- och miljöcentrum
Antagna vid EMCs årsmöte 2021-04-15
§ 1. Föreningens namn
Energi- och miljöcentrum (nedan kallad EMC/föreningen)
§ 2. Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
§ 3. Föreningens syfte
Föreningens verksamhet ska stimulera, stödja, möjliggöra och generera hållbättre och klimateffektiv
affärs- och verksamhetsutveckling. Föreningen ska, för att verka i enighet med syftet, leverera
kunskap och nätverk samt frambringa engagemang, insikter och handling hos föreningens
medlemmar.
§ 4. Oberoende
Energi- och miljöcentrum är en ideell förening med säte i Varberg och är politiskt och religiöst
oberoende.
§ 5. Räkenskap- och verksamhetsår
Föreningens räkenskap- och verksamhetsår är 1 januari till 31 december.
§ 6. Medlem
1. Fysisk eller juridisk person som godkänner dessa stadgar kan beviljas inträde som medlem.
2. Ett medlemskap träder i kraft då medlemmen betalat föreskriven medlem- och serviceavgift.
3. Medlem kan uteslutas om medlem- och servicesavgift ej har betalts in efter mer än 30 dagar
efter förfallodatum.
4. Styrelsen kan, om särskilda skäl finns, vägra medlem inträde i föreningen.
5. Styrelsen kan, om särskilda skäl finns, utesluta medlem ur föreningen.
§ 7. Medlem- och serviceavgifter
1. Medlemmar skall varje år erlägga medlem- och serviceavgifter senast per sista mars.
2. Medlem- och serviceavgifter avser verksamhetsår vilket överensstämmer med räkenskapsamt kalenderår.
3. Medlem- och serviceavgift skall fastställas på ordinarie föreningsstämma för påföljande
verksamhetsår från nästa årskifte till påföljande årskifte.
§ 8. Styrelsen och dess verksamhet
1. Styrelsen ska ta tillvara medlemmarnas intressen och verka för föreningens framåtskridande.
2. Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och ansvarar för tillgångar och skulder.
3. Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen.
4. Styrelsen förbereder stämma, för medlemsregister, bokföring och verkställer de beslut som
fattas på stämma.
5. Föreningens löpande förvaltning leds av en för tiden till och med nästa stämma vald styrelse
som ska bestå av 5–8 ledamöter jämte ordförande.
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6. Valberedningen ska inför varje årsstämma undersöka intresset hos föreningens stiftare1 att ta
del i styrelsen. Föreningens stiftare har företräde till hälften av styrelsens platser.
7. Styrelsen utser bland styrelsens ledamöter olika funktioner i styrelsen.
8. Avgår styrelseledamot under pågående verksamhetsår görs nyval på nästa stämma.
§ 9. Sammanträden
1. Varje år ska hållas minst fyra ordinarie styrelsemöten.
2. Stämma skall äga rum på dag och plats som styrelsen bestämmer. Ordinarie stämma ska
hållas senast före juni månads utgång.
3. Till stämman ska datum fastställas senast två månader före stämman och kallelse skickas via mail
till samtliga registrerade medlemmars kontaktperson senast en månad före stämman.
4. Vid stämman ska minst följande behandlas;
a. Mötets öppnande
b. Val av ordförande för stämman
c. Fastställande av dagordning
d. Val av två protokolljusterare
e. Val av sekreterare för stämman
f. Styrelsens förvaltningsberättelse
g. Revisorernas berättelse
h. Behandling av ansvarsfrihet för styrelse
i. Fastställande av medlem och serviceavgifter för kommande verksamhetsår
j. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
k. Fastställande av arvoden och ersättningar för kommande verksamhetsår
l. Val av styrelsens ordförande
m. Val av styrelsens ledamöter
n. Val av revisor och suppleant för denne
o. Val av valberedning.
p. Av medlemmarna skriftligen väckta frågor (motioner) inlämnade till styrelsen.
q. Övriga frågor
r. Mötets avslutande
5. Samtlig information samt kallelser ska skickas via mail till samtliga registrerade medlemmars
kontaktperson.
§ 10. Motioner
Medlem som önskar få ett ärende behandlat på ordinarie årsstämma skall skriftligen anmäla
motionerna till styrelsen senast fyra veckor före dagen för föreningsstämman.
§ 11. Extra stämma
Om styrelsen, revisorer eller hälften av medlemmarna kräver detta ska styrelsen kalla till extra
stämma. På extrastämma kan bara behandlas de ärenden som nämnts i kallelsen.
§ 12. Firmateckning
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Varberg Energi, Varbergs Sparbank, Ringhals, Derome, Halmstad Energi och Miljö, Varbergs Bostad, Campus Varberg
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För ärenden i föreningens löpande förvaltning tecknas föreningens firma av ordförande eller vice
ordförande i förening med utsedd representant från kansliet. Kansliets representant väljs vid det
konstituerande styrelsemötet.
§ 13. Val och beslut
1. Val av styrelseledamöter, valberedning och revisorer sker genom öppen omröstning vid
årsstämman om inte annat bestäms. Övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte
annat bestäms.
2. För ändring av stadgar eller upplösning av föreningen krävs att minst två tredjedelar av
närvarande medlemmar vid årsstämman är eniga om beslutet. I övriga frågor gäller enkel
majoritet av närvarande medlemmar. Då stadgeändring skall ske måste förslaget delges i
kallelsen till mötet.
3. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst vid öppen omröstning, medan lotten
avgör vid en sluten omröstning.
4. Varje närvarande medlem som erlagt årets medlemsavgift har en röst på stämman. Varje
medlemsföretag innehar en röst.
5. På styrelsemöten har endast närvarande ledamot rösträtt.
6. För att ett beslut fattat under styrelsemöte skall vara giltigt krävs att minst hälften av
styrelseledamöterna är närvarande.
§ 14. Redovisning och revision
1. Föreningens räkenskaper ska avslutas per kalenderår.
2. Styrelsen ska årligen avge förvaltningsberättelse, som ska innehålla resultat- och
balansräkning för räkenskapsåret.
3. En revisor ska granska styrelsens förvaltning.
4. Revisor kan vara en fysisk person eller revisionsbyrå.
§ 15. Ändring av stadgar och upplösning av föreningen
1. Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen görs på stämma med
kvalificerad majoritet enligt §13, punkt 2.
2. Upplösning av föreningen skall fattas av två olika stämmor med minst två månaders
mellanrum.
3. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar efter att samtliga skulder slutbetalats fördelas
efter vid upplösningens tidpunkt betalande medlemmarnas ackumulerade ekonomiska
insatser från föreningens start. Med ekonomiska insatser menas medlemsavgifter, sponsring
eller annan ekonomisk ersättning till föreningen.
§ 16. Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av
styrelsen.
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