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STADGAR
1 § Firma och hemort
Andelslagets ﬁrma är Ålands Elandelslag och dess hemort är Jomala kommun.
2 § Föremålet för andelslagets verksamhet
Andelslaget har till ändamål att stöda medlemmarnas hushållning eller näring genom att anskaffa,
producera och distribuera energi, utföra energitekniska installations- och linjebyggnadsarbeten samt
tillhandahålla, uthyra och försälja tillbehör avsedda för energibranschen. Andelslaget kan även äga
och besitta fast egendom. Vidare kan andelslaget bedriva härmed sammanhängande verksamhet.
Även andra än medlemmar äger rätt att ta del av andelslagets tjänster, såvida icke andelsstämman
annorlunda besluter.
3 § Antagande av medlem
Endast innehavare av elanslutning inom andelslagets verksamhetsområde kan vara medlem. Kravet
på innehav av elanslutning gäller både juridisk och fysisk person.
Ansökan om inträde som medlem i andelslaget samt övertagande av annan medlems andel,
ska göras skriftligt hos Ålands Elandelslag.
Styrelsen besluter om antagande av medlem. Styrelsen kan även delegera antagandet av medlemmar till verkställande direktören och prokurist så att de tillsammans eller var för sig kan antaga nya
medlemmar.
Om styrelsen, eller den som befullmäktigats att godkänna nya medlemmar, icke godkänner
sökanden till medlem, kan ärendet hänskjutas till förvaltningsrådet.
4 § Medlems insats
Medlem är skyldig att delta i andelslaget med minst en insats för varje anslutning till andelslagets elnät.
Insatsernas antal räknas efter anslutningens säkringsstorlek sålunda:
Säkringselement
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do

3x 25 A
3x 35 A
3x 63 A
3x 80 A
3x100 A
3x125 A
3x160 A
3x200 A

En insats
Två insatser
Två insatser
Fyra insatser
Fyra insatser
Fem insatser
Sex insatser
eller större Åtta insatser

Insatsens storlek är trettiofem (35) euro.
För tidpunkten om insatsens erläggande besluter styrelsen, dock så att insatsen erlägges senast
inom ett (1) år:
a) beträffande ny medlem från det ansökan om medlemskap godkänts,
b) beträffande tidigare medlem från det medlem enligt ovannämnda beräkningsgrunder blivit skyldig
att delta i andelslaget med nya insatser.
Medlemskapet börjar när sökanden har betalat insatsen och anslutningsavgiften.
5 § Anslutningsavgift
Anslutningsavgift erläggs som ersättning för kostnader för byggandet av elektriskt ledningsnät.
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Den till vilken medlem överlåtit sin insats, eller avliden medlems rättsinnehavare till vilken rätten till
den avlidnes insats övergått, är befriad från erläggande av anslutningsavgift.
Överföring av anslutning och insats kan inte ske utan godkännande av styrelsen, eller den som
styrelsen har befullmäktigat. Överföring av anslutning och insats kan inte ske om anslutningen är
behäftad med skulder.
Anslutningsavgiften fastställs av andelsstämman. Andelsstämman kan bemyndiga styrelsen att fastställa anslutningsavgifterna. Bemyndigandet kan ges för högst fem (5) år från andelsstämmans beslut.
Anslutningsavgifterna skall grunda sig på byggnadskostnaderna för andelslagets elektriska nät.
Anslutningsavgiften skall betalas i samband med att andelsinsatsen betalas i enlighet med vad styrelsen bestämmer inom förloppet av ett år.
Anslutningsavgiften återbärs, med avdrag för de kostnader som föranletts av en eventuell
nedmontering av anslutningsledningen och andra anordningar och annan utrustning som är nödvändig
för elanvändningen och av en bortkoppling av abonnenten från nätet, när medlemskapet upphör, dock
senast inom ett år från medlemskapets upphörande såvida andelslagets egna medel tillåter detta.
6 § Medlems personliga ansvar
Medlemmarna svarar icke personligen för andelslagets förbindelser och dess övriga gäld.
7 § Medlems utträde
Medlem har rätt att utträda ur andelslaget genom skriftlig anmälan till andelslagets kontor. Medlem
kan få tillbaka sin insats inom ramen för det utdelningsbara överskottet omedelbart efter det att medlemskapet upphört, dock senast inom ett år.
8 § Avliden medlems rättsinnehavares rätt
Avliden medlems rättsinnehavare till vilken rätten till den avlidnes insats övergått, är berättigad att
inträda som medlem i andelslaget, såvida förutsättningar för medlemskapets förvärvande i övrigt
föreligger och styrelsen eller befullmäktigad godkänt den nya innehavaren som medlem.
9 § Medlems uteslutande
Medlem kan uteslutas ur andelslaget:
1) Om medlem trots varning icke inom föreskriven tid fullgör sina betalningar till andelslaget eller
underlåter att fullgöra vad honom till följd av medlemskapet för övrigt åligger.
2) Om medlem upphör att begagna andelslagets tjänster.
3) Om medlem åsamkar andelslaget betydande skada eller annars handlar i strid med andelslagets
intressen och syftemål.
4) Om medlem försätts i konkurs eller ställs under förmyndarskap.
Styrelsen besluter om uteslutande av medlem. Ifall utesluten medlem inom 30 dagar från det han
med protokollsutdrag erhållit meddelande om uteslutningen tillkännager sitt missnöje härmed, kan
styrelsen hänskjuta frågan till förvaltningsrådets avgörande.
10 § Andelsstämma
Medlemmarna utövar sin beslutanderätt i andelslaget på andelsstämman. På andelsstämman har
varje medlem en röst. En medlem kan företrädas av ett ombud på andelsstämman. Ett ombud kan
samtidigt företräda högst en medlem.
En medlem som önskar delta i andelsstämman ska anmäla sig till andelslagets kontor. Anmälan ska
göras senast tre (3) vardagar innan stämman, före kontorstidens utgång.
Medlemmarna kallas till andelsstämma av förvaltningsrådet genom kungörelse i den inom andelsla-
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gets verksamhetsområde mest spridda tidningen senast tio (10) dagar före andelsstämman.
Andelsstämman hålls på av förvaltningsrådet fastställd ort inom landskapet Åland.
11 § Ärenden vid andelsstämman
Ordinarie andelsstämma hålls inom sex (6) månader från utgången av räkenskapsperioden på av
förvaltningsrådet fastställd dag.
Stämmoordföranden kallar själv sekreterare för förande av stämmans protokoll.
På ordinarie andelsstämma handläggs följande ärenden:
1) val av ordförande för stämman och två (2) protokolljusterare,
2) konstaterande av stämmans lagliga sammankallande och fastställande av röstlängd
3) föredras styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för det gångna
räkenskapsåret,
4) fastställande av bokslut,
5) beviljande av ansvarsfrihet åt förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören samt
behandling av eventuella åtgärder med anledning av styrelsens verksamhetsberättelse och
revisorernas utlåtande,
6) beslut om årsöverskottets användning eller åtgärder som föranleds av förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
7) fastställa anslutningsavgiftens storlek eller bemyndiga styrelsen att fastställa storleken av
anslutningsavgiften,
8) fastställa förvaltningsrådsledamöternas och revisorernas arvoden för följande period,
9) utse förvaltningsrådsledamöter och personliga suppleanter istället för dem som är i tur att avgå,
10) fastställa arvodet för medlemmarna i nomineringskommittén,
11) utse två (2) medlemmar till nomineringskommittén,
12) utse revisor(er) och suppleant(er) för följande period,
13) behandling av övriga i kallelsen nämnda ärenden.
12 § Förvaltningsrådet
Förvaltningsrådet består av minst tio (10) och högst femton (15) ordinarie ledamöter. Varje ordinarie
ledamot skall ha en personlig suppleant. Från varje kommun där andelslaget bedriver eldistributionsverksamhet utses högst en ordinarie ledamot och dennes personliga suppleant.
Ledamöterna i förvaltningsrådet och deras suppleanter väljs för en tid av tre (3) år så att de tillträder
efter andelsstämman och avgår efter den tredje ordinarie andelsstämman därefter. Första året avgår
ledamöterna och suppleanterna i Jomala, Hammarland, Eckerö, Finström och Saltvik, andra året
avgår ledamöterna och suppleanterna i Sund, Lemland, Lumparland, Kumlinge och Brändö och
tredje året avgår ledamöterna och suppleanterna i Geta, Vårdö, Föglö, Sottunga och Kökar, därefter
i samma turordning.
Valbar till ledamot och suppleant i förvaltningsrådet är medlem i Ålands Elandelslag som fyllt 18 år
men inte 69 år då valet äger rum samt är fast bosatt i den kommun som den företräder.
13 § Förvaltningsrådets sammanträde
Förvaltningsrådet väljer årligen inom sig ordförande och viceordförande.
Förvaltningsrådet sammanträder till ordinarie sammanträde senast före utgången av april månad
respektive år. Dessutom kan extra sammanträden hållas så ofta styrelsen eller förvaltningsrådets
ordförande anser att det ﬁnns skäl till det. Kallelse utfärdas av styrelsen på uppdrag av förvaltningsrådets ordförande eller vid förfall för denne av viceordföranden. Kallelse till förvaltningsrådssammanträde ska ske genom skriftlig kallelse senast tio (10) dagar före sammanträdet.
Förvaltningsrådet är beslutfört, då ordföranden eller viceordföranden och minst hälften av de valda
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ledamöterna är närvarande. Ärenden får dock inte upptas till behandling om inte samtliga ledamöter
eller, vid förfall för någon av dem, dennes suppleant beretts tillfälle att delta i ärendets behandling. Vid
förvaltningsrådets möte fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
Styrelsens ledamöter är berättigade att närvara och yttra sig vid förvaltningsrådets sammanträden,
men har inte rösträtt.
Förvaltningsrådets protokoll undertecknas, förutom av ordföranden eller vid förfall för denne av viceordföranden, även av ytterligare två vid mötet närvarande ledamöter i förvaltningsrådet.
14 § Förvaltningsrådets uppgifter
Förvaltningsrådets uppgifter är att:
1. vid ordinarie sammanträde utse styrelsemedlemmar för dem som är i tur att avgå
2. fastställa arvodet för styrelsemedlemmarna;
3. övervaka styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av andelslaget;
4. vid andelsstämma, avge förslag på vem som ska utses till ordförande för andelsstämma;
5. bestämma plats inom landskapet Åland där andelsstämman hålls;
6. kalla till andelsstämma;
7. avge yttrande till den ordinarie andelsstämman med anledning av bokslutet;
8. avge yttrande till den ordinarie andelsstämman om styrelsens förslag om årsöverskottets användning eller täckande av eventuellt underskott;
9. handlägga övriga frågor som styrelsen hänskjutit till förvaltningsrådets avgörande.
Förvaltningsrådets ordförande är ordförande i nomineringskommittén.
15 § Styrelsen
Andelslaget har en styrelse bestående av fem (5) ordinarie ledamöter.
Styrelseledamöterna väljs av förvaltningsrådet för en mandatperiod om tre (3) år. Ledamöterna utses
enligt ett schema omfattande en treårsperiod så att förvaltningsrådet utser två (2) ledamöter år 2012,
en (1) ledamot år 2013, och två (2) ledamöter år 2014, varefter schemat upprepas enligt samma
mönster (2-1-2) för varje treårs period. Styrelseledamöterna tillträder uppdraget direkt efter förvaltningsrådets beslut, vilket beslut förvaltningsrådet bör fatta vid ordinarie sammanträde.
Styrelseledamoten avgår efter det tredje ordinarie förvaltningsrådssammanträdet, vid vilket ledamoten utsågs.
Till medlem av styrelse kan väljas person som fyllt 18 år men inte 69 år då valet äger rum, personen
måste vara stadigvarande bosatt på Åland.
Styrelsen utser ordförande och viceordförande inom sig för ett år i sänder.
Styrelsens ordförande är medlem i nomineringskommittén.
16 § Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta ärendenas behandling detta påfordrar.
Vid förhinder för styrelsens ordförande träder viceordföranden i hans ställe. Styrelsen är beslutför om
ordföranden eller viceordföranden samt tre (3) ledamöter är närvarande. Ärende må dock icke upptas till
behandling om icke, såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter beretts tillfälle att delta i ärendets behandling. Vid styrelsens möte avgörs ärendena med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
17 § Verkställande direktör
Andelslaget har verkställande direktör och kan ha ställföreträdare för verkställande direktören.
Verkställande direktören anställs av styrelsen.
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18 § Nomineringskommitté
Andelslaget har en nomineringskommitté bestående av förvaltningsrådets ordförande, styrelsens
ordförande och två (2) personer valda av stämman. För stämman valbara personer till nomineringskommittén är person som fyllt 18 år men inte 69 år då valet äger rum, som är medlem i andelslaget
och stadigvarande bosatt på Åland.
Mandatperioden för förvaltningsrådets ordförande och styrelsens ordförande sammanfaller med
deras ordinarie mandatperiod i förvaltningsråd respektive styrelse. De av stämman utsedda medlemmarnas mandatperiod är tre (3) år och inleds direkt efter stämmans val.
Ordförande för nomineringskommittén är förvaltningsrådets ordförande. Ordförande för nomineringskommittén ska sammankalla till möte. Beslut bestäms enligt enkel majoritet där varje medlem har en
röst. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
19 § Nomineringskommitténs uppgifter
Nomineringskommittén ska tillställa stämman förslag till medlemmar i förvaltningsrådet. Förslaget till
medlemmar i förvaltningsrådet ska tillställas förvaltningsrådet och ingå i förvaltningsrådets kallelse till
den stämma där valet ska förrättas.
Nomineringskommittén ska tillställa förvaltningsrådet förslag till medlemmar i styrelsen. Förslaget till
medlemmar ska tillställas förvaltningsrådet och ingå i kallelsen till det förvaltningssammanträde där
valet ska förrättas.
20 § Medlems förslag till medlem i förvaltningsråd
Annan än av nomineringskommittén föreslagen person till medlem i förvaltningsrådet ska skriftligen
anmälas till andelslaget. Anmälan kan göras av andelslagets medlem. I anmälan ska framgå vem
som föreslås till medlem och vem som är anmälare. Till anmälan ska bifogas utredning som utvisar
att personen är valbar samt dennes skriftliga samtycke till uppdraget. Anmälan ska inkomma minst
fyra (4) dagar före andelsstämman. Person som föreslagits i anmälan som inkommit efter angiven
tidsfrist är valbar endast om stämman enhälligt beslutar om det.
21 § Firmateckningsrätt och prokura
Andelslagets ﬁrma tecknas av styrelsens ordförande och verkställande direktören så att vardera
tecknar ﬁrman skilt för sig.
Styrelsen kan befullmäktiga en eller ﬂera personer att ensamma eller tillsammans med någon av de
ordinarie styrelseledamöterna teckna andelslagets ﬁrma per prokura.
22 § Räkenskapsperiod och bokslut
Andelslagets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslut och därtill hörande verksamhetsberättelse
samt övriga handlingar skall lämnas till revisorerna för granskning före utgången av april dock minst
en månad före ordinarie andelsstämma.
23 § Revision
För varje period utses minst en revisor som skall vara av Centralhandelskammaren eller av
handelskammare godkänd revisor eller samfund, och minst en revisorssuppleant.
Revisorernas mandattid påbörjas efter ordinarie andelsstämma och avslutas efter därpå följande
ordinarie andelsstämma.
24 § Upplösning
Om andelslaget upplöses bör dess behållning fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras
insatser.
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