Ekonomiska Föreningen SWEBATT (Swedish Battery
Association)
Stadgar
(antagna på extra föreningsstämma den 19 mars 2009)
§1

Föreningens firma är Ekonomiska Föreningen SWEBATT (Swedish Battery
Association). Organisationsnummer är 769618-4972.

§2

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§3

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§4

Föreningens ändamål är:

§5

a)

att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom stödja
bildande och utveckling av ett företag, som organiserar och
tillhandahåller ett kollektivt producentansvarssystem för
förbrukade blybatterier i Sverige, vilket uppfyller förordningen
2008:834, samt

b)

att äga och förvalta aktier i BlyBatteri Retur i Sverige AB, org. nr.
556739-7301, samt tillsätta en styrelseplats inklusive suppleant för
detta bolag, samt

c)

att i övrigt representera sina medlemmar vid kontakter med
nationella och internationella myndigheter och organisationer.

Styrelsen i Föreningen kan som medlemmar anta företag, enskilda eller
organisationer, som omfattas av förordningen (2008:834) om producentansvar
för batterier (”Producenter”), dock med undantag för företag som i första hand
säljer fordon eller truckar och som därmed har annan representation för sina
intressen. Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till Föreningens
styrelse. I ansökan skall anges om ansökan om medlemskap avser Amedlemskap eller P-medlemskap.
Anslutning till BlyBatteriRetur i Sverige AB är i sig inget krav för medlemskap
i Föreningen men är givetvis önskvärt mot bakgrund av föreningens syfte.

§6

För A-medlemskap skall en medlem vid inträde i Föreningen betala en insats på
5 000 kronor. För P-medlemskap skall en medlem vid inträde i Föreningen
betala en insats på 250 kronor. Insatsen skall inbetalas på Föreningens
bankgirokonto.

§7

Medlemmar betalar en årlig serviceavgift om 250 kronor. Denna betalas i
januari för innevarande verksamhetsår. Serviceavgift utgår inte för det år då
inträdet sker.

§8

A-medlemmar har vid föreningsstämma två röster var. P-medlemmar har en röst
var.

§9

Medlem kan när som helst anmäla sitt utträde. Ingen återbetalning av
inträdesavgift eller årlig serviceavgift görs.

§ 10

Föreningens styrelse skall bestå av 4 - 6 styrelseledamöter samt kan ha upp till 2
suppleanter. Styrelsen samt dess ordföranden väljs av ordinarie
föreningsstämma. Styrelsen beslutar själv om övriga särskilda funktioner inom
densamma.

§ 11

Föreningen skall ha en revisor. Revisorn väljs per kalenderår.

§ 12

Information till medlemmarna lämnas på Föreningens hemsida,
www.swebatt.se. Vid särskilt viktiga ärenden används brev eller e-post.

§ 13

Ordinarie föreningsstämma skall hållas under perioden mars – maj.

§ 14

Kallelse till ordinarie föreningsstämma eller annan föreningsstämma skall ske
genom e-post till medlemmarna tidigast fyra och senast två veckor före
stämman. Kallelse skall också anslås på hemsidan senast två veckor före
stämman.

§ 15

På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av sekreterare och justeringsman
Godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Redovisning från BlyBatteriRetur i Sverige AB
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse för senast avslutat
verksamhetsår
8. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
revisor.
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
11. Budget för innevarande verksamhetsår.
12. Medlemsserviceavgift för nästkommande räkenskapsår.
13. Annat ärende som ankommer på mötet enligt lag (1987:667) om ekonomiska
föreningar eller stadgarna.
§ 16

En medlem som vill få ett ärende behandlat vid ett föreningsstämma skall
skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas
upp i kallelsen till stämman.

§ 17

Uppstår vinst i föreningen skall den i första hand balanseras för framtida
ändamål. Beslutar stämman om utbetalning av vinsten skall denna fördelas lika
på alla medlemmar, och ingen skillnad mellan A-medlemmar och P-medlemmar
skall finnas.

§ 18

När föreningen upplöses skall värdet av aktierna i BlyBatteriRetur i Sverige AB
fördelas mellan A-medlemmarna medan övriga tillgångar skall fördelas lika
mellan alla medlemmar, såväl A-medlemmar som P-medlemmar.

__________________________

