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STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE 
__________________________________________________________________ 

§1. Föreningens firma 

Den ideella föreningens firma är Energiföretagen Sverige. 

§2. Föreningens ändamål 

Föreningen är en sammanslutning av företag inom den svenska energibranschen 

med ändamål att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i 

branschrelaterade och näringspolitiska frågor samt företräda dem i relation till 

andra samhällsaktörer i Sverige och EU.  

Föreningens främsta uppgift är att skapa medlemsnytta genom goda affärsmässiga 

villkor för medlemmar som med sin verksamhet vill verka för ekonomiskt, 

ekologiskt och socialt hållbara och resurseffektiva energisystem.  

Därmed skapas förutsättningar för medlemsföretagen att erbjuda kunderna och 

samhället en energiförsörjning som långsiktigt kan säkra försörjningstrygghet, 

konkurrenskraft för Sverige och en god miljö. 

Ändamålet får på uppdrag av föreningens medlemmar fullföljas genom dotterbolag 

till föreningen. 

§3. Verksamhet 

Föreningen verkar aktivt för sitt ändamål genom omvärldsbevakning, 

kommunikation, påverkan, tekniska standarder och uppförandekoder, nätverk och 

expertstöd för medlemsföretagen, samarbete med andra organisationer i och 

utanför Sverige samt i övrigt tillvarata medlemsföretagens gemensamma intressen. 

Föreningen ska arbeta öppet och transparent samt företräda och stödja stora och 

små medlemsföretag i hela Sverige och ha regional verksamhet och förankring. 

§4. Föreningens grundsyn 

Föreningens grundsyn bygger på 

...förståelsen för att uppdraget att svara för samhällets energiförsörjning kräver ett 

förhållningssätt som präglas av långsiktighet och samhällsansvar. 

...insikten att vägen till klimatneutrala och hållbara energisystem innebär en 

omfattande samhällsförändring. 

...viljan att genom innovation och utvecklad samverkan med våra kunder och andra 

aktörer bidra till denna omställning. 

...ambitionen att uppmuntra våra kunder till informerade val och underlätta för 

dem som vill vara mer aktiva på energimarknaden. 

...övertygelsen att hållbara energilösningar kräver helhetstänkande och en 

genomtänkt systemsyn. 

...synen att affärsmässig verksamhet, fungerande marknader, långsiktiga spelregler 

och likvärdiga konkurrensvillkor bidrar till samhällsekonomisk effektivitet och 

välstånd. 

...bejakandet av Sveriges och EU:s långsiktiga inriktning mot minskad 

klimatpåverkan, effektivare resursanvändning och en ökad andel förnybar energi. 
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§5. Medlemmar 

Till medlem i föreningen kan styrelsen anta företag, eller annan juridisk person, 

som delar föreningens grundsyn och som i Sverige bedriver handel, distribution, 

lagring eller omvandling av energi. 

Till medlem kan även antas svenskt vattenregleringsföretag. 

Medlemskap ska i normala fall sökas för den svenska verksamheten i alla de i en 

koncern ingående företag som har sådan verksamhet för vilken anslutning till 

föreningen kan ske. Föreningens styrelse kan i enskilda fall besluta om undantag 

från denna regel om särskilda skäl föreligger. 

Annat företag eller organisation med verksamhet och intresse inom energiområdet, 

men som inte kan antas som fullvärdig medlem enligt första eller andra stycket, 

kan efter ansökan till styrelsen antas som associerad medlem. Vad som i det 

följande stadgas om medlem avser endast medlem enligt första eller andra stycket 

om ingenting annat anges. 

§6. Föreningens säte 

Föreningen har sitt säte i Stockholm. 

§7. Inträde och utträde 

Ansökan om inträde i föreningen ska göras skriftligen och prövas av föreningens 

styrelse.  

Medlem som önskar utträde ur föreningen ska skriftligen meddela detta till 

styrelsen. Medlemskapet upphör vid det årsskifte som inträffar närmast efter det 

att sex månader förflutit från uppsägningsdagen. 

Medlem som försätts i konkurs upphör omedelbart att vara medlem. 

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen med omedelbar verkan om 

medlemmen, trots skriftliga uppmaningar, underlåter att betala medlems- eller 

serviceavgift. Uteslutning innebär ingen befrielse från att betala förfallna avgifter. 

Styrelsen kan likaså, efter skriftlig varning, med omedelbar verkan utesluta 

medlem som bryter mot stadgarna eller motverkar föreningens syften. 

Styrelsens beslut om uteslutning ska vara enhälligt. Om styrelsen är oenig kan 

styrelsen hänskjuta fråga om uteslutning till föreningsstämman. 

Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen har inte rätt att återfå betalda 

avgifter och har inte heller någon rätt till andel i föreningens tillgångar. 

§8. Medlems skyldigheter 

Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar, liksom i förekommande fall de 

etiska råd eller uppförandekoder som föreningsstämman beslutar om. 

Medlem är skyldig att lämna statistiska och andra uppgifter som föreningen eller 

dess servicebolag infordrar. Uppgifter gällande enskild medlem, utöver de som 

finns i en medlems årsredovisning eller annan offentlig handling, får ej lämnas 

vidare utan medlemmens godkännande. 

§9. Avgifter 

Medlemsavgift och serviceavgift till föreningens servicebolag fastställs av ordinarie 

föreningsstämma.  Dessa avgifter ska betalas senast på i fakturan angiven 

förfallodag. 

Som underlag för avgifter ska i förekommande fall ingå samtliga enligt §5 

avgiftsgrundande verksamheter i en koncern. 

Medlemsavgift för associerade medlemmar beslutas av styrelsen. 
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§10. Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. 

§11. Firmatecknare 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av den eller dem som 

styrelsen utsett. 

§12. Föreningens förvaltning 

Föreningens organ är föreningsstämman, styrelsen, verkställande direktören och 

revisorerna.  

§13. Kallelse och deltagande vid föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen inom sex månader från räkenskapsårets 

utgång på plats och vid tidpunkt som styrelsen bestämmer. Tid och plats för 

ordinarie föreningsstämma ska meddelas till medlemmarna senast sex månader i 

förväg. 

Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen senast två veckor före stämman.  

I kallelsen ska anges de ärenden som ska behandlas av stämman. Till kallelsen till 

ordinarie föreningsstämma bifogas årsredovisning, verksamhetsberättelse och 

revisionsberättelse. 

Vid föreningsstämman får inga andra ärenden tas upp till beslut än de som angivits 

i kallelsen. 

§14. Deltagande och rösträtt vid föreningsstämma 

Varje medlem äger rätt att delta med en eller flera personer, tillhörande personalen 

eller styrelsen/ägarkretsen. Vem av dessa som utövar medlemmens rösträtt ska 

anmälas på det sätt som anges i kallelsen. Sådan röstberättigad person kan även 

utöva rösträtt för maximalt en annan medlem genom fullmakt. 

Stämmoförhandlingar ska direktsändas digitalt med därtill kopplad möjlighet att 

rösta på distans. 

Alla deltagande representanter för medlemmar har yttrande- och förslagsrätt vid 

föreningsstämman. Associerade medlemmar har närvaro- och yttranderätt. 

§15. Dagordning vid ordinarie föreningsstämma 

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande föreningsärenden förekomma: 

1. Föreningens ordförande öppnar stämman 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Val av ordförande för föreningsstämman 

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

5. Val av sekreterare 

6. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning 

7. Fastställande av dagordning 

8. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

9. Revisorernas berättelse 

10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning av 

föreningens vinst eller förlust 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören 
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12. Beslut om antal styrelseledamöter 

13. Val av styrelsens ordförande 

14. Val av styrelsens vice ordförande 

15. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter 

16. Val av revisorer och suppleanter samt beslut om ersättning till dessa 

17. Val av valberedning och dess ordförande 

18. Beslut om medlemsavgifter 

19. Förslag från styrelsen 

20. Förslag från medlem 

 

§16. Förslag till föreningsstämma 

Såväl styrelsen som medlem får lämna förslag att behandlas av föreningsstämma. 

Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före stämman. 

Förslaget tillsammans med styrelsens yttrande bifogas i kallelsen till 

föreningsstämman. 

§17. Beslut på föreningsstämma 

Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal 

avgörs beslut genom lottning. (I beslut om stadgeändringar gäller särskilda regler 

vilka framgår av §25). 

Omröstning sker öppet. Vid personval genomförs dock sluten omröstning om någon 

röstberättigad så begär. I sakfråga genomförs sluten omröstning om en tiondel av 

de röstberättigade deltagande så begär. 

§18. Extra föreningsstämma 

Vid behov kan styrelsen kalla till extra föreningsstämma. Styrelsen ska även kalla 

till extra stämma efter skriftlig begäran av minst en tiondel av medlemmarna eller 

av en revisor. 

§19. Granskning och revision 

För granskning och revision av föreningens årsredovisning och räkenskaper samt 

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer föreningsstämman för 

tiden från ordinarie föreningsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma en 

revisor med en revisorssuppleant som är auktoriserade, eller ett registrerat 

revisionsbolag som revisor. För samma tid väljer föreningsstämman en 

lekmannarevisor med en suppleant.  

§20. Valberedning 

Föreningsstämman utser en valberedning som består av fem till sju ledamöter som 

på lämpligt sätt speglar medlemskretsens sammansättning. Valberedningen 

förbereder samtliga val inför nästa ordinarie föreningsstämma. 

Valberedningen ska i god tid innan valberedningens arbete inleds, bjuda in alla 

medlemsföretag och råd till möjligheten att kunna nominera ledamöter till de 

personval som ska genomföras vid stämman. 

I syfte att balansera önskan om kontinuitet och en samtidig strävan att säkerställa 

en successiv förnyelse av styrelsen, bör ambitionen vara att varje år nyvälja två 

styrelseledamöter. En styrelseledamot bör normalt sett inneha sitt styrelsemandat i 

minst två år och högst sex år. 

De flesta styrelseledamöter bör ha det operativa ansvaret i ett medlemsföretag.  
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Valberedningen ska genom valberedningens ordförande mot slutet av 

verksamhetsåret under ett styrelsemöte i föreningen medverka för att ge en 

muntlig avrapportering om valberedningens arbete. Styrelsen har ansvaret att mot 

bakgrund av den rapporteringen och utifrån inkomna nomineringar till ny 

valberedning bereda förslag till ledamöter i den valberedning som vid stämman ska 

väljas inför kommande verksamhetsår. 

Valberedningens arbete ska protokollföras. 

§21. Styrelsen 

Styrelsens sammansättning ska väl spegla medlemskretsens bredd med avseende 

på verksamhetsinriktningar, storlek, ägarbild och geografisk fördelning över landet. 

Personsammansättningen i styrelsen bör präglas av mångfald. 

Styrelsen består av 11 till 13 ordinarie ledamöter. Föreningsstämman utser bland 

dessa en ordförande och en vice ordförande. 

Ledamöterna väljs på ordinarie föreningsstämma för perioden fram till nästa 

ordinarie föreningsstämma.  

Valberedning och styrelse ska samråda i det fall någon styrelseledamot lämnar 

styrelsen under mandatperioden. Om det bedöms lämpligt kan styrelsen efter detta 

samråd besluta att adjungera annan person till styrelsens sammanträden för att 

behålla den avsedda balansen i styrelsen fram till nästa föreningsstämma. 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse vid minst fyra tillfällen per år. 

Ordföranden kallar också styrelsen då minst två andra ledamöter önskar det.  

Handlingar som utgör underlag till styrelsens sammanträden ska i samband med att 

de sänds ut till styrelsen också läggas ut på föreningens hemsida inom den 

föreningsinterna delen av hemsidan innanför inloggning så att medlemsföretagen 

har möjlighet att ge synpunkter på de ärenden som ska behandlas i styrelsen. 

§22. Styrelsens uppgifter och beslutsfattande 

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens 

angelägenheter. Det innefattar följande ålägganden: 

- att årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete. 

- att utfärda instruktion för den verkställande direktörens arbete. 

- att pröva ansökningar om inträde i föreningen. 

- att utse och entlediga verkställande direktör. 

Varje styrelseledamot är skyldig att verka för föreningens bästa och i alla 

medlemmars intresse. 

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i styrelsen 

fattas med enkel majoritet. Dock krävs alltid att mer än en tredjedel av hela antalet 

ledamöterna står bakom beslutet. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst, utom i 

personval som då avgörs genom lottning.  

Styrelsens möten ska protokollföras.  

VD och styrelse kan vid behov höra de regionala nätverken och de olika råden om 

deras uppfattning i aktuella frågor.  

§23. Forum för medlemsmedverkan 

Styrelsen tillsätter de råd och andra fora för medlemsmedverkan som den anser 

behövs för att täcka in energibranschens olika verksamhetsområden, i syfte att 

fullgöra föreningens uppdrag och ändamål.   
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Grunden för ett framgångsrikt föreningsarbete är att nå ett brett 

medlemsengagemang, att få till en väl fungerande dialog kring branschens 

utmaningar och möjligheter. Dialogen kan hanteras på olika nivåer och genom olika 

arbetssätt.  

Föreningen bör ha sakråd som tydligt innefattar medlemsföretagens huvudsakliga 

verksamheter. Sakråden kan i sin tur utse arbetsgrupper för olika delområden där 

råden så bedömer lämpligt.  

Föreningen bör ha ett särskilt råd med ansvar att säkerställa systemsynstänkande 

kring energisystemet.  

Om tio eller fler medlemmar till styrelsen gör en framställan om att bilda ett 

nätverk ska styrelsen ta ställning till nätverket. Nätverk som styrelsen godkänner 

ska verka inom föreningens ram och ändamål och ska vara öppna för andra 

medlemmar i föreningen som önskar att få medverka i nätverket. I normalfallet 

står respektive nätverk för sina egna kostnader men det finns möjlighet att göra en 

framställan till styrelsen om stöd. Frågan avgörs av styrelsen från fall till fall.  

Föreningen bör ha aktiva regionala nätverk som en bland flera vägar att kanalisera 

medlemsaktiviteten inom föreningen. Den regionala verksamheten bygger på 

regionala medlemsinitiativ, där medlemmarna själva avgör arbetsformerna och där 

respektive medlemsföretag själv avgör om det vill vara aktivt medverkande, samt i 

så fall i vilket nätverk man geografiskt sett vill medverka i.  

Vid ordinarie föreningsstämma ska de regionala nätverkens respektive 

arbetsordning för den regionala verksamheten redovisas.   

§24. Verkställande direktör 

Verkställande direktören är föredragande i styrelsen, företräder föreningen utåt 

samt leder föreningens löpande verksamhet enligt de riktlinjer och anvisningar som 

styrelsen meddelar. 

§25. Stadgeändring 

Beslut om ändring av dessa stadgar ska för att vara giltigt fattas i enlighet med en 

av punkterna nedan.  

1. en enig föreningsstämma eller  

2. av två på varandra följande stämmor, med minst två månaders mellanrum, och 

på den första stämman biträds av minst hälften av de röstande samt på den 

andra stämman biträds av minst två tredjedelar av de röstande. 

§26. Upplösning 

Beslut om föreningens upplösning ska för att vara giltigt fattas i enlighet med en av 

punkterna nedan. 

1. en enig föreningsstämma eller  

2. av två på varandra följande stämmor, med minst två månaders mellanrum, och 

på den första stämman biträds av minst hälften av de röstande samt på den 

andra stämman biträds av minst två tredjedelar av de röstande. 

I händelse av upplösning ska föreningens tillgångar användas i enlighet med beslut 

som fattas vid den sista föreningsstämman. 

§27. Tvist 

Tvist mellan medlem och föreningen ska avgöras enligt gällande lag om skiljemän. 

  _________________ 

Dessa stadgar är antagna på föreningsstämma 2021-03-25. 


