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STADGAR FÖR ENERGIDATAFÖRENINGEN 
De ursprungliga stadgarna antogs i Luleå 1984-10-16 och har därefter reviderats vid 

årsmötena 1986, 1990, 1993, 1997, 2000, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017, 

2018 och 2019 

 

 

 

§ 1 Föreningens namn  
Föreningens namn är Energidataföreningen (EDF). Hemsida www.edf.nu  

 

§ 2 Föreningens organisationsform 
 EDF är en ideell förening med organisationsnummer 817301-1522. 
 

§ 3 Föreningens uppdrag och effekt 
EDF stöttar de svenska energiföretagens utmaningar kring informations-

hantering. EDF erbjuder en arena i form av projekt, nätverk och aktiviteter där 

medlemsföretagens samlade kompetenser bidrar till det enskilda företagets 

förbättringsarbete. 
 

§ 4 Medlemskap i föreningen 
 Medlemskap i föreningen är öppet för företag och kommuner som producerar, 

distribuerar eller säljer el, gas, vatten, värme eller fasta bränslen eller tillhanda-

håller renhållningstjänster eller teknisk service av energi- och VA-anläggningar. 
 

 Ansökan om inträde skall ställas till styrelsen. Ansökan skall undertecknas av 

behörig företrädare. Styrelsen beslutar om medlemskap skall beviljas. 
 

§ 5 Utträde ur föreningen 
 Utträde ur föreningen kan endast ske vid ett kalenderårsskifte. Önskemål om 

utträde skall skriftligen meddelas styrelsen senast en månad i förväg. 

Återinträde kan fås efter styrelsebeslut. Uteslutning meddelas skriftligt till 

medlemsföretaget. 
 

§ 6 Årlig avgift 
 Storleken av den årliga avgiften till föreningen skall beslutas av årsmötet 

ett år i förväg. Årsavgiften består av medlemsavgift och serviceavgift. 

 

Årsavgiften betalas av varje juridisk person/kommun (förvaltning) som önskar 

vara medlem i föreningen. Styrelsen kan besluta om reducerad avgift för företag 

inom samma koncern. 
 

§ 7 Valberedning 
 Årsmötet väljer en valberedning för ett år i taget. Valberedningen skall ha 

 minst 2 ledamöter, varav en sammankallande. 

 Valberedningen skall förelägga årsmötet förslag på funktionärer i föreningen. 

 Förslaget skall utsändas till medlemsföretagen senast en vecka före årsmötet. 
 

§ 8 Styrelse 
 Styrelsen skall ha 7-10 ledamöter. Ledamöterna väljs av årsmötet för en period 

på lägst 1 och högst 2 år i taget. Styrelsens ordförande väljs direkt av årsmötet. 

 För att styrelsens beslut skall vara giltigt krävs, att en majoritet av styrelsens 

ledamöter är eniga om beslutet. 
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§ 9 Revisorer 
 Föreningen skall ha 1 revisor och 1 ersättare för denne. 

 

§ 10 Årsmöte 
 

 Årsmöte skall hållas senast 6 månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse till 

årsmötet skall utsändas senast en månad före respektive årsmöte. 
 

 Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp till behandling: 

 - Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

 - Val av protokollsjusterare 

 - Upprättande och godkännande av röstlängd 

 - Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst 

 - Styrelsens årsredovisning 

 - Revisorernas berättelse 

 - Förslag om disponering av överskott eller underskott i årsbokslutet 

 - Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 - Stadgeändringar 

 - Fastställande av årsavgift för nästföljande kalenderår 

 - Översyn av budget för innevarande kalenderår 

 - Fastställande av budget för nästföljande kalenderår 

 - Val av ordförande 

 - Val av övriga styrelseledamöter 

 - Val av revisorer och ersättare 

 - Val av valberedning 

 - Information om ledamöter i nätverken 

 - Arvode till sekreterarens och kassörens företag 

 - Övriga frågor 

 

§ 11 Röstning 
 Vid röstning gäller enkel majoritet utom vid stadgeändring som kräver 3/4 

majoritet. 

 Varje medlemsföretag har en röst. 

 

§ 12 Stadgeändring 
 Stadgeändringar kan endast göras på ett ordinarie eller extra årsmöte. Förslag till 

stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast 2 månader före ordinarie eller 

extra årsmöte. Förslag till stadgeändringar skall bifogas kallelsen till årsmötet.  

 

§ 13 Föreningens förvaltning 
 Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning. 

 Styrelsen utser inom sig firmatecknare. 

 Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. 

 Bokslut och styrelsens förvaltningsberättelse skall vara revisorerna tillhanda 

senast en månad före ordinarie årsmöte och utsändas till medlemmarna senast en 

vecka före årsmötet. 

 

§ 14 Föreningens upphörande 
 Vid föreningens eventuella upphörande skall befintliga tillgångar och skulder 

fördelas mellan medlemsföretagen. 


