
Stadgar för Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation - SERO 
 
 
§ 1 Namn och säte 

Föreningens namn är Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO,  
bildad 1981-05-23. Föreningen verkar nationellt och har säte i Dalby.  
 

§ 2 Ändamål och uppgift 
SERO ska främja utvecklingen av sektorn förnybar energi och energieffektivisering, för att bidra till hållbar 
utveckling, genom att vara en samverkans- och medlemsorganisation för juridiska aktörer och 
privatpersoner samt agera riksorganisation för regionala och lokala energiföreningar. 
 

Föreningens uppgifter är att inom sektorn:  
• främja och utveckla samarbeten, 
• bidra till medlemmarnas kompetensutveckling och nätverkande, 
• bedriva efterfrågad serviceverksamhet, 
• verka för främjande regelsystem, 
• sprida kunskap, 
• skapa opinion, 
• samverka med myndigheter, institutioner och andra relevanta organisationer nationellt och 

internationellt, 
• stimulera till ökad självförsörjning, 
• verka för föryngring samt jämställda och lika villkor. 
 
Föreningen är en partipolitiskt, icke statlig (NGO) och religiöst obunden energi- och miljöorganisation, och 
ska arbeta och verka som en allmännyttig och ideell förening. 
 

§ 3 Medlemskap 
Till medlem i SERO kan antas: 
• enskilda personer, 
• regionala och lokala energiföreningar, 
• övriga juridiska personer som företag, föreningar och andra aktörer. 
 
Enskilda personer anmäler medlemskap genom betalning av medlemsavgift. 
Juridiska personer ansöker om medlemskap och efter godkännande börjar medlemskapet gälla när 
medlemsavgift är betald.  
 

§ 4 Medlemsavgift 
Medlemsavgiftens storlek för de olika medlemskategorierna beslutas av föreningens årsmöte. 
  

§ 5 Utträde 
Juridisk medlem som önskar utträda ska anmäla detta skriftligen till styrelsen.  
Medlem som ej betalat medlemsavgift anses ha utträtt.  
 

§ 6 Uteslutning 
Styrelsen kan avstänga medlem som motverkar SERO:s intressen. 
 

§ 7 Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsperiod är kalenderår.  
 

§ 8 Årsstämma 
SERO:s högsta beslutande organ är årsstämman. Ordinarie årsstämma hålls varje år mellan 1 april och 15 
juni på tid och plats, som fastställes av styrelsen, vilken även utfärdar kallelse till stämman senast 14 
dagar före fastställt datum.  
 

Extra årsstämma kan hållas enligt beslut av styrelsen. 
 

§ 9 Årsstämmans dagordning 
Vid årsstämman behandlas följande ärenden: 
1. Val av ordförande för stämman. 
2. Fastställande av röstlängd. 
3. Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare. 
4. Godkännande av kallelse. 
5. Styrelsens årsberättelse. 
6. Revisorernas berättelse. 
7. Fastställande av resultat- och balansräkningen. 
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
9. Verksamhetsplan och budget för innevarande år.  
10. a. Beslut om medlemsavgifter för kommande år dels för enskilda medlemmar, dels för  



        medlemmar via sektion eller förening samt för övriga medlemmar.  
    b. Beslut om arvoden och kostnadsersättningar. 
11. Framställningar och förslag från styrelsen. 
12. Framställningar genom motioner från medlemmar. 
13. Beslut om antal ordinarie ledamöter och antal ersättare i styrelsen. 
14.  a. Val av ordförande. 
       b. Val av vice ordförande. 
       c. Val av övriga ledamöter och ersättare. 
15. Val av två revisorer jämte ersättare. 
16. Val av valberedning för kommande stämma bestående av minst tre ledamöter och minst en ersättare 
samt beslut om sammankallande. 
17. Vid stämman väckta frågor, som stämman beslutar ta upp till behandling. 
 

§ 10 Motioner 
Motionsrätt till årsstämma har medlemmar enligt paragraf 3. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 
en månad innan årsstämman.  
 

§ 11 Rösträtt 
Alla medlemmar, exklusive regionala och lokala energiföreningar, äger en röst.  
 

Regionala och lokala energiföreningar har rätt att utse ett ombud på varje påbörjat 50-tal medlemmar upp 
till 199 och ytterligare 1 ombud för varje påbörjat 400-tal medlemmar. 
 

Behörighet att vara ombud för medlem enligt paragraf 3 skall styrkas genom uppvisande av fullmakt från 
den som utsett ombudet. Enskild medlem får företräda en annan medlem genom fullmakt. 
 

En fullmakt ska noteras i röstlängden.  
 

Vid val av revisorer och i ansvarsfrihetsfrågor har styrelsens ledamöter ej rösträtt. 
 

§ 12 Styrelsen 
Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 11 ordinarie ledamöter med högst 15 ersättare. De senare 
inträder i vald ordning. 
 
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott samt inom eller utom sig utse arbetsgrupper eller 
delegationer för särskilda frågor. Styrelsen är beslutför då två tredjedelar av ordinarie ledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval där lottning avgör. 
 

Det åligger styrelsen att: 
• planlägga, leda och samordna organisationens verksamhet, 
• handha organisationens ekonomi, 
• utse och anställa den administrativa personalen, 
• i övrigt utse för verksamheten behövliga delegationer, som har att inför styrelsen redovisa sina 

resultat. 
 

§ 13 Firmateckning 
Firman tecknas av den eller dem som styrelsen utser.  
 

§ 14 Valberedning 
Valberedningen består av minst tre ledamöter. De väljs varje år på det ordinarie årsmötet för tiden fram till 
nästa årsmöte. 
 

§ 15 Revisorer 
Årsstämman väljer två revisorer och ersättare.  
 

§ 16 Stadgeändring 
Stadgeändring kan ske vid ordinarie årsstämma genom beslut med minst två tredjedels majoritet av 
närvarande röstberättigade, om stadgeförslaget är kungjort i kallelsen till årsstämman. 
 
Stadgeändring kan också ske genom beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande stämmor 
med minst två månaders mellanrum. 
 

§ 17 Föreningens upplösande 
För giltigt beslut om upplösning av föreningen krävs att beslutet fattas på det sätt som anges i paragraf 16. 
 

§ 18 
  

Information om när stadgarna reviderats 
Dessa stadgar antogs första gången vid SERO:s konstituerande årsstämma i Eskilstuna den 23 maj 1981 
och ändrades vid årsstämman i Köping den 20 april 1985, vid årsstämman i Linköping den 16 maj 1987, 
vid årsstämman i Lundsbrunn den 22 mars 1997, vid årsstämman i Grönhögen den 20 maj 2000, vid 
årsstämman i Älvkarleby den 21 maj 2005, vid årsstämman i Köping den 12 maj 2007, vid årsstämman i 
Katrineholm den 16 april 2011, vid årsstämman i Karlstad den 23 april 2016, vid årsstämman i Ullared den 
23 maj 2018 och vid den extra årsstämman via video den 14 januari 2021.  

 


