
Stadgar för Föreningen Sveriges Ekokommuner (SEkom) 
 
Reviderade vid årsmötet i Jokkmokk 2011 
 
FÖRENINGENS FIRMA 
 
§ 1 
Föreningens firma är Föreningen Sveriges Ekokommuner (SEkom), ideell förening. 
 
ÄNDAMÅL 
 
§ 2 
Föreningen Sveriges Ekokommuner (SEkom) är en frivillig samarbetsorganisation för 
kommuner i form av en ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor för av 
betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling. 
 
SEkom skall därvid främja utvecklingen mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle byggt på en 
ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och 
en god hälsa. 
 
Det uthålliga samhället definieras enligt fyra systemvillkor för kretsloppsprincipen. Villkoren 
redovisas i bil. 1 till stadgarna. 
 
Målsättningen är att samtliga kommuner skall ingå i föreningen. 
 
MEDLEMSKAP 
 
§ 3 
Berättigad till medlemskap i SEkom är kommuner som i fullmäktige eller styrelse antagit 
program och bedriver utvecklingsarbete enligt kretsloppsprincipen med det långsiktigt 
uthålliga samhället som ett övergripande mål för sina verksamheter i enlighet med 
Riodokumentens Agenda 21. 
 
 
OBSERVATÖRSKAP 
 
§ 4 
Kommun, som ännu inte fattat erforderliga beslut för medlemskap får deltaga i föreningens 
möten som observatör utan rösträtt under ett år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÅRSMÖTE OCH EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 

 
§ 5 
Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande SEkom och dess verksamhet genom av 
medlemmarna valda ombud. Varje medlem utser två ombud, varav en politiker och en 
tjänsteman. Ombuden utses för den mandatperiod som gäller för ledamot i kommuns styrelse. 
Beslutanderätten utövas vid årsmöte och extra föreningsstämma. Vid förfall kan medlem utse 
personlig ersättare för ombud. 
 
Extra föreningsstämma kan utlysas av styrelsen vid behov, och skall utlysas om minst två 
tredjedelar av medlemmarna så begär. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske 
skriftligen, senast fyra veckor i förväg. 
 
§ 6 
Årsmöte äger rum före maj månads utgång. Kallelse till årsmöte sker genom styrelsens 
försorg senast åtta veckor före mötet. Senast tre veckor före mötet skickas 
verksamhetsberättelse, resultaträkning, budget och verksamhetsplan ut. 
 
Av styrelsen upprättad föredragningslista skall senast åtta veckor före års- och föreningsmöte 
tillställas medlemmarna och ombuden. 
 
Vid årsmötet skall följande avhandlas: 
 
1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet. 
2. Val av justeringsmän. 
3. Fastställande av mötets behöriga utlysande. 
4. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse. 
5. Beslut om fastställande av resultaträkning och disposition av vinst och förlust. 
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
7. Val av ordförande. 
8. Val av vice ordförande. 
9. Val av styrelse samt ersättare. 
10. Val av revisorer. 
11. Val av valberedning som skall bestå av tre ledamöter varav en från vardera av 

Götaland, Svealand och Norrland. 
12. Beslut om budget inkl årsavgift. 
13. Inkomna motioner. 
14.                Övriga ärenden. 
 
§ 7 
Motion till årsmöte som avses i 6 §, 1 stycket skall vara inkommen till styrelsen senast första 
februari. För extra föreningsmöte fastställer styrelsen tid för avlämnandet av motion för 
mötet. Styrelsen skall till mötet avge utlåtande över motionen. 
 
STYRELSEN 
 
§ 8 
Styrelsen utövar ledningen av föreningens verksamhet. Verksamhetsår sammanfaller med 
kalenderåret. 



 
 
§ 9 
Styrelsen utses av årsmötet som avses i § 6. 
 
Styrelsen skall bestå av sju-nio ledamöter varav minst två vardera från Götaland, Svealand 
och Norrland. På samma sätt utses ersättare för ledamöter. 
 
Vid valet bestämmes den ordning vilken ersättare skall inkallas till tjänstgöring. 
 
Fyllnadsval till styrelsen kan vid behov ske vid årsmöte eller extra föreningsstämma. 
 
§ 10 
Styrelsen sammanträder på de tider den beslutar samt när ordföranden eller minst en tredjedel 
av ledamöterna så begär. 
 
§ 11 
Ersättare äger rätt att närvara vid styrelsens sammanträden och skall alltid underrättas om 
dessa. 
 
§ 12 
Styrelsen är beslutsför då flera än hälften av ledamöterna är närvarande. 
 
§ 13 
Styrelsen äger utse erforderliga utskott för olika frågeområden som kan bistås av expertråd 
med tjänstemannarepresentation från medlemmarna. 
 
REGLER VID OMRÖSTNING 
 
§ 14 
Om omröstning begärs, skall denna ske öppet utom i ärenden som avser val. Varje ombud har 
en röst. Vid omröstning inom organ som regleras i dessa stadgar bestäms utgången genom 
enkel majoritet. Vid lika röstetal för olika meningar sker vid val avgörandet genom lottning 
och i övriga ärenden genom ordförandens utslagsröst. 
 
§ 15 
Ledamot eller ersättare i organ som omfattas av revisionen får ej vara revisorer eller 
revisorssuppleanter, ej heller deltaga i val av revisorer eller revisorssuppleanter eller i beslut 
om ansvarsfrihet. 
 
ERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEUPPDRAG 
 
§ 16 
Till förtroendevald utgår ingen ersättning från föreningen. Arvoden och ersättningar betalas 
av resp, medlemskommun 
 
 
 
 
 



 
FÖRENINGENS KANSLI 
 
§ 17 
Föreningen skall ha en samordnande kanslifunktion med uppgift att handha föreningens 
administration, och disponering av konton. Styrelsen avgör vem som ska ha dispositionsrätt. 
 
FIRMATECKNING 
 
§ 18 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av två av styrelsen därtill 
utsedda ledamöter gemensamt. 
 
AVGIFTER TILL FÖRENINGEN SVERIGES EKOKOMMUNER 
 
§ 19 
Medlem skall årligen erlägga avgift till SEkom. Avgiften består av en fast del samt en rörlig 
avgift som grundas på medlemmens invånarantal. Medlemsavgiften skall erläggas vid 
tidpunkt som bestäms av styrelsen. 
 
MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE 
 
§ 20 
Medlem kan utträda ur föreningen endast efter beslut i styrelse eller fullmäktige. Beslutet skall 
skriftligen anmälas till föreningens styrelse, senast 30 juni, och träder i kraft först året därpå. 
 
Uteslutning av medlem, som icke fullgör sina förpliktelser enligt dessa stadgar, avgörs av 
årsmötet. 
 
STADGEÄNDRING 
 
§ 21 
Ändring av stadgarna beslutas av årsmötet med två tredjedels majoritet. 
 
FÖRENINGENS UPPLÖSNING 
 
§ 22 
Beslut om föreningens upplösning skall fattas med två tredjedels majoritet vid två på varandra 
följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. 
 
Sedan alla skulder reglerats skall resterande medel utbetalas till medlemmarna i proportionellt 
mot avgiftens storlek. 


