
 
 

STADGAR 
för Nordvästra Skånes Elförening antagna 1959-11-19 och reviderade senast 1989-11-09. 
 

§ 1. 
Föreningen har till uppgift att genom 
anordnande av föredrag, diskussioner och 
allmän upplysningsverksamhet arbeta för 
elektricitetens rationella användning. 
 

§ 2. 
Till medlem i föreningen kan på förslag av 
styrelsen, inväljas person eller företag, som 
har sin verksamhet inom det elektrotekniska 
området och som har intresse av föreningens 
uppgifter. 
 

§ 3. 
Vid omröstning äger varje vid sammanträdet 
representerad medlemmen en röst och beslut 
fattas med enkel majoritet med undantag enligt 
§ 14. 
 

§ 4. 
Varje företag, som är medel i föreningen, äger 
rätt att deltaga i föreningens sammankomster 
med det antal personer, som företaget finner 
lämpligt. 
 

§ 5. 
Föreningens arbetsår räknas fr.o.m. den  
1 juli t.o.m. den 30 juni följande år. Styrelse- 
och revisionsberättelserna för avslutat arbetsår 
skall föreligga vid nästkommande årsmöte. 
 

§ 6. 
Föreningen anordnar minst 2 ordinarie 
sammankomster per år, en under hösten och 
en under våren, varav höstsammankomsten 
betraktas som årsmöte. Kallelse utsändes 
minst 10 dagar före resp. sammankomst. 
 

§ 7. 
Föreningens styrelse utgörs av ordförande, 
vice ordförande och sekreterare jämte högst 
fem övriga medlemmar. För de ordinarie 
styrelseledamöterna skall utses tre 
suppleanter. 
Styrelsens medlemmar och suppleanter skall 
bestå av representanter från de olika elektriska 
företagen och yrkesgrupperna med minst en 
representant från: 
- elverken/eldistributörerna/Helsingborgs 

Energiverk 
- elinstallatörerna 
- fabrikanterna/grossisterna 
- konsulterna 
- industrin 

 
§ 8. 

Föreningen utser två revisorer och två 
revisorsuppleanter. 
 

§ 9. 
Ordförande, övriga styrelsemedlemmar med 
suppleanter samt revisorer jämte suppleanter 
för dessa, utses för ett år i sänder vid årsmötet. 
Dessa personer må med undantag av 
ordförande, sekreterare och revisorerna jämte 
revisorsuppleanterna icke omväljas mer än en 
gång i följd till samma funktion. Varje år skall 
minst 2 medlemmar nyväljas. 
 

§ 10. 
Styrelsen utser kassaförvaltare och 
klubbmästare, vilka icke behöver tillhöra 
styrelsen. 
 

§ 11. 
Föreningen väljer för en tid av ett år i taget en 
valkommitté, bestående av 3 personer med 
uppgift att framlägga förslag om val av 
funktionärer under det efterföljande arbetsåret. 
Av ledamöterna utses en av styrelsen och två 
av medlemmarna. I kommittén bör om möjligt 
ingå en representant för elverket och 
representant från installationsfirmorna. 
 

§ 12. 
Medlemsavgifter utgår med belopp, som 
bestämmes på årsmötet. 
 

§ 13. 
Medlemskap upphör efter skriftlig ansökan, 
ställd till föreningens ordförande, eller efter 
beslut fattat vid ordinarie 
föreningssammankomst. 
 

§ 14. 
För upplösning av föreningen erfordras beslut 
med minst 2/3 majoritet vid två på varandra 
följande sammankomster. Kvarvarande 
tillgångar överlämnas till Yrkesskolan i 
Helsingborg, för att utgöra stipendium till elev 
eller elever i elektrikerskolan där. 
 

§ 15. 
Ändring av denna arbetsordning kan ske 
genom beslut vid årsmöte. Förslag till ändrad 
arbetsordning utsändes av styrelsen till 
medlemmar i samband med kallelse till 
årsmötet. 


