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Stadgar för Ålands Vindenergi Andelslag, FO-nr 0985627-8 

1 § Firma och hemort 

Andelslagets firma är Ålands Vindenergi Andelslag (härefter Andelslaget) och dess hemort är 

Mariehamn i landskapet Åland. 

2 § Andelslagets verksamhetsområde 

Andelslagets verksamhet är att inom landskapet Åland producera elenergi och sälja denna till 

dess andelsägare eller utomstående. Andelslaget kan sälja branschrelaterade tjänster till 

utomstående samt äga och besitta förnyelsebara energiproduktionsenheter och anläggningar för 

energilagring, fast egendom och anordningar för eldistribution samt aktier och andelar i andra 

företag. 

3 § Medlemskap i Andelslaget 

Medlemskap i Andelslaget kan förvärvas av varje fysisk och juridisk person genom att teckna 

andelar vid en andelsemission, köp av andelar eller arv och gåva. Varje medlem ska teckna minst 

en andel och varje medlem äger en röst på andelsstämman. 

Styrelsen besluter om godkännande av nya medlemmar och om tecknande av andelar. 

Den som önskar inträda som medlem i Andelslaget bör därom göra en skriftlig ansökan hos 

styrelsen. Styrelsen kan också godkänna medlemskap via arv och gåva av andel. 

Om styrelsen godkänner ansökan, blir sökanden genast medlem i Andelslaget när 

anslutningsavgiften och insatsen i 5§ erlagts. Medlemmar är förpliktigade att följa dessa stadgar 

och lagen om andelslag (421/2013). 

Upphörande av medlemskap sker i enlighet med vad som stadgas i lagen om andelslag 3 kap.  

Styrelsen ansvarar för att en alfabetisk förteckning över Andelslagets medlemmar förs.  

4 § Andelslagets andelar  

Varje medlem är skyldig att teckna minst en (1) andel i samband med att medlemskapet börjar.  

Andelar kan tecknas av även andra än medlemmar. 

Det teckningspris som betalats för en ny andel bestäms på andelsstämman. Andelsstämman kan 

genom sitt beslut ge styrelsen bemyndigande att besluta om teckningspris.   

Det teckningspris som betalats ska tas upp i andelskapitalet som ökning av detta, om det inte 

enligt andelsstämman annat beslutats.  
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5 § Betalning av insats och anslutningsavgift 

Tecknade insatser och anslutningsavgifter ska erläggas i en rat i samband med medlemsansökan 

eller ansökan om andelsteckning. Godkänns inte medlemsansökan eller andelsteckning ska 

betalningen återbetalas utan dröjsmål. 

6 § Överskott 

Andelslaget kan dela ut överskott. Överskott kan delas ut utöver vad som sägs i lag om andelslag 

också som ränta på andelarna eller på något annat sätt som föreslagits av styrelsen. 

Andelsstämman får inte besluta om att dela ut mera överskott än vad som har föreslagits eller 

godkänts av styrelsen. 

7 § Återbetalning av andel 

Då medlemskapet avslutas eller andelen sägs upp återbetalar Andelslaget den del av andelens 

teckningspris, som är upptaget i andelskapitalet under de förutsättningar som nämns i 17 kapitel 

1 och 2 § lagen om andelslag (421/2013). 

8 § Andelsstämma 

Andelsstämman beslutar om de ärenden som enligt lag om andelslag tillhör den. 

Ordinarie andelsstämma hålls årligen före juni månads utgång på plats inom Andelslagets 

verksamhetsområde. 

Extra andelsstämma hålls, när styrelsen finner det erforderligt eller när det enligt lagen om 

andelslag påkallas. 

Styrelsen sammankallar till andelsstämma senast två veckor före stämman antingen genom brev 

eller e-post till Andelslagets medlemmar eller genom annons i en på orten utkommande tidning. 

De ärenden utöver lagstadgade ärenden, som ska behandlas vid andelsstämman, bör upptas i 

kallelsen. 

En medlem kan delta i stämman per post eller genom datakommunikation eller med andra tekniska 

hjälpmedel. En förutsättning för detta är att deltaganderätten och riktigheten av rösträkningen kan 

kontrolleras på motsvarande sätt som vid en vanlig andelsstämma. 

Medlem skall för att få delta i andelsstämma anmäla sig hos Andelslaget senast en viss i kallelsen till 

andelsstämman nämnd dag, som kan vara högst tio (10) dagar före andelsstämman. 

Styrelsens ledamöter är berättigade att närvara och yttra sig vid andelsstämman. 
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9 § Ärenden vid andelsstämma 

Till andelsstämmans konstituerande hör öppnandet av stämman, val av ordförande, val av två 

protokolljusterare och konstaterande av stämmans lagenlighet och fastställande av 

föredragningslistan. 

Vid ordinarie andelsstämma besluts följande: 

1. Fastställande av bokslutet; 

2. Användning av det överskott som anges i balansräkning; 

3. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören; 

4. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen; 

5. Fastställande av arvoden för styrelseordförande, styrelseledamöter och revisorer; 

6. Om valberedningen för nästa ordinarie andelsstämma; 

7. Övriga i kallelsen upptagna ärenden 

väljs 

1. Styrelseordförande 

2. Nödvändigt antal styrelseledamöter 

3. Revisor samt en suppleant för denne 

4. Ordförande och ledamöter i valberedningen 

Andelsstämmans protokoll, som skall uppta de närvarandes namn och de fattade besluten, 

undertecknas av andelsstämmans ordförande, två därtill valda protokolljusterare och av 

andelsstämman utsedd sekreterare. 

10 § Medlems rätt att få ett ärende upptaget till behandling på andelsstämman 

En medlem har rätt att få ett ärende som enligt lag om andelslag (421/2013) ska behandlas av 

andelsstämman upptaget till behandling på stämman, om medlemmen begär ärendets behandling 

skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i stämmokallelsen. 

11 § Styrelsen och styrelsens ordförande 

Andelslagets förvaltande organ är styrelsen. 

Andelsstämman utser en styrelse som består av minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter. 

Styrelsens ordförande väljs av andelsstämman för ett år. Styrelseordförandes mandatperiod 

löper från ordinarie stämmans beslut till nästa ordinarie stämma. 

Övriga styrelseledamöter väljs för en tid av två år, och hälften eller så nära hälften som möjligt 

avgår årligen. Avgående styrelseledamot kan återväljas. Styrelseledamots mandatperiod löper 

över två år från ordinarie stämmans beslut och avslutas vid den ordinarie stämman om två år.  

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och eventuella andra befattningshavare. 
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12 § Styrelsens beslutfattande och sammanträden 

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Styrelsen får inte avgöra ett 

ärende om inte samtliga styrelseledamöter i möjligaste mån har getts tillfälle att delta i ärendets 

behandling. 

Vid styrelsens möten fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. 

Styrelsens ordförande svarar för att styrelsen sammanträder vid behov. Styrelsen ska sammankallas 

om en styrelseledamot eller verkställande direktören kräver det. Om ordföranden trots allt inte 

sammankallar styrelsen, får kallelsen utfärdas av en styrelseledamot, under förutsättning att minst 

hälften av styrelseledamöterna godkänner förfarandet. Kallelsen kan också utfärdas av den 

verkställande direktören. 

Styrelsen kan besluta att även någon annan än en styrelseledamot får vara närvarande vid 

sammanträdet. 

Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll som undertecknas av samtliga närvarande i 

styrelsen. Varje styrelseledamot och verkställande direktören har rätt att få sin avvikande mening 

antecknad i protokollet. Protokollen ska numreras löpande och förvaras på ett betryggande sätt. 

13 § Styrelsens uppgifter 

Styrelsen skall omsorgsfullt verka för Andelslagets bästa. Styrelsen svarar för Andelslagets förvaltning 

och för att Andelslagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Styrelsen svarar för att tillsynen 

över Andelslagets bokföring och medelsförvaltning är ordnad på behörigt sätt.  

Styrelsen kan föra ett ärende som hör till dess allmänna behörighet till andelsstämman för avgörande. 

Styrelsen eller styrelseledamot får inte följa sådana beslut av andelsstämman eller styrelsen som 

strider mot lagen om andelslag eller andelslagets stadgar och därför är ogiltiga. 

14 § Företrädande 

Andelslaget företräds av styrelsen och därtill av styrelsens ordförande och verkställande 

direktören var för sig eller av två (2) styrelseledamöter tillsammans. Dessutom kan styrelsen ge 

en utsedd person rätt att företräda andelslaget tillsammans med en (1) styrelseledamot eller 

verkställande direktören. 

15 § Verkställande direktör 

Andelslaget kan ha en verkställande direktör som tillsätts av styrelsen. 

16 § Räkenskapsperiod och bokslut 

Andelslagets räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret. 
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17 § Revisor och revisorssuppleant  

För varje räkenskapsperiod utses en revisor, samt om denne inte är en revisionssammanslutning, 

även en suppleant, för att granska Andelslagets förvaltning och räkenskaper. 

Revisorns mandattid påbörjas efter ordinarie andelsstämma och mandattiden fortsätter tills 

andelsstämman väljer ny revisor respektive revisorssuppleant. 

18 § Valberedning 

Andelsstämman utser en valberedning som består av tre (3) personer, varav en person utses till 

valberedningens ordförande. 

 

Valberedningens uppgift är att förbereda val som förrättas på inkommande stämma. 

 

 

19 § Ändring av stadgarna 

Beslut om ändring av stadgarna fattas av Andelslagets andelsstämma. Beslutet är giltigt, såvida inte 

lagen om andelslag eller dessa stadgar annat bestämmer, om minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna 

rösterna biträtt förslaget. 

20 § Övergångsstadga 

Dessa stadgar träder i kraft genast då beslutet om ändring av stadgarna har registrerats. Alla 

obligatoriska och frivilliga andelar, som medlemmarna innehar vid tidpunkten för ikraftträdandet 

omvandlas att följa dessa stadgar. 

21 § Allmänna stadgande 

I övrigt iakttas vid var tid gällande lag om andelslag. 

-o- 

Beslut om ändring av stadgarna har fattats av Andelsstämman 14.06.2022. 

Patentet- och registerstyrelsen har registrerat de ändrade stadgarna XX.XX.2022. 


