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Inledning

Här nns alla aktuella beslut för föreningen etanol.nu samlade. Ifall detta dokument på något sätt avviker från justerat mötesprotokoll så är det mötesprotokollet som gäller.
Dokumentet uppdaterat 2007-03-09.
En notering om stil i dokumentet: 2005-07-0203  7 betyder att denna punkt ändrades senast på det möte som hölls 2005-07-0203 (dvs i exemplet det konstituerande mötet som bildade föreningen) och att det är protokollfört under  7
i detta mötesprotokoll (dvs i exemplet fastställande av stadgar).
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Övriga beslut

Avgasprov på BTR-konverterade bilar:

2005-11-17  10

Föreningen skall i första hand arbeta för att kontrollera om BTR (bränsletrycksregulator) är en tillräckligt bra metod för konvertering och se till att kompletta
väldokumenterade avgasprov utförs före och efter denna konvertering.

Var etanol.nu står i miljöfrågor: 2005-08-20  11

Föreningen skall verka för etanoldrift på grund av miljöfrågor i allmänhet och
växthuseekten i synnerhet. Etanol är ett bränsle som är tillgängligt nu och kan
användas i bentliga bilar.

Vad ska vi lägga vikt vi i media: 2005-08-20  12

Huvudlinjen skall vara miljöfrågor enl  11, men även andra argument kan användas beroende på målgrupp.

Möjliggöra avgasprov:

2005-08-20  13

Föreningen skall verka för att utförliga emmisionstester utförs på ett urval konverterade etanolbilar.
Föreningen skall i möjligaste mån testa själva före test hos MTC.

3

Medlemsavgift

Medlemsavgift 2008

2007-03-09  12

Årsavgiften för 2008 är 150kr per medlem med 100% familjerabatt. Familjerabatt innebär att första medlemmen i en familj betalar den fastställda medlemsavgiften och alla andra medlemmar i samma familj har gratis medlemsskap.

Rabatt på medlemsavgift 2008 2007-03-09  12

Styrelsen har rätt att besluta om rabatt på medlemsavgiften för 2008.

Medlemsavgift 2007

2006-03-11  15

Årsavgiften för 2007 är 150kr per medlem med 100% familjerabatt. Familjerabatt innebär att första medlemmen i en familj betalar den fastställda medlemsavgiften och alla andra medlemmar i samma familj har gratis medlemsskap.
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Rabatt på medlemsavgift 2007 2006-03-11  15

Styrelsen har rätt att besluta om rabatt på medlemsavgiften för 2007.
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Stadgar

Stadgar för föreningen etanol.nu

Denitioner:

2005-07-0203  7

Med etanol åsyftas i följande stadgar endast etanol som drivmedel, antingen ren
(denaturerad) eller blandad med annat drivmedel. Föreningen förmedlar information såsom kallelser och mötesprotokoll via hemsidan etanol.nu. Om medlem
önskar få informationen skickad till sin e-post ska medlemmen meddela sin epostadress till styrelsen.

 1 Föreningens namn och hemort 2005-07-0203  7

Föreningens namn är etanol.nu med Katrineholm som hemort.
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 2 Ändamål och uppgifter 2005-07-0203  7

Föreningens uppgift är att verka för att fossila drivmedel ersätts med etanol.
Detta kan ske genom att föreningen:

• sprider information om etanol som bränsle, detta gäller hela kedjan från
produktion till förbrukning och gällande både miljö och ekonomi.
• påverkar lagar och regelverk så att det blir enklare att som privatperson
konvertera sin bil.
• verkar för att kunskapen om etanol som bränsle och konvertering av bensinmotorer till etanoldrift ökas och sprids.

 3 Medlemmar 2005-07-0203  7

Medlem i föreningen kan varje person bli som förbinder sig att följa dessa stadgar.

 4 Medlemsavgift 2005-07-0203  7

Föreningens medlemmar erlägger årligen en medlemsavgift vars storlek för nästkommande år fastställs av föreningens årsmöte.

 5 Medlemskapets upphörande 2005-07-0203  7

Medlem som bryter mot dessa stadgar eller genom sitt handlande åsamkar föreningen eller dess strävanden skada, kan på förslag av styrelsen och av föreningsmötesbeslut skiljas från medlemskapet. Styrelsen ska informera den berörde om
sitt förslag om uteslutning minst en vecka före det möte där beslut om uteslutning ska behandlas. Medlem som inte erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur
föreningen.

 6 Verksamhets- och räkenskapsår

2005-07-0203  7

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna och
handlingar rörande förvaltningen ska tillställas revisorn minst fyra veckor före årsmötet. Revisorn ska till styrelsen två veckor före årsmötet överlämna en
skriftlig berättelse om den utförda granskningen.

 7 Föreningsmöte

2005-07-0203  7

Föreningsmöte kan ske antingen på vanligt sätt eller i därför avsett forum på
föreningens hemsida. Beslutanderätten i föreningen utövas av dess medlemmar
på föreningsmöten. Föreningsmöten hålls då styrelsen så anser det behövligt
eller då minst en tiondel (1/10) av medlemmarna kräver det för att behandla
ett och samma ärende.
Föreningens årsmöte ska hållas före 15 mars.
På föreningsmöte har endast föreningens medlemmar rösträtt och endast medlem kan inväljas i styrelsen. Som medlem räknas endast den som erlagt medlemsavgift för det löpande verksamhetsåret. Motioner om frågor rörande stadgeändring och/eller ekonomiska frågor måste vara styrelseordföranden eller vice
ordförande tillhanda minst fyra veckor före föreningsmöte och minst sex veckor
innan årsmöte för att kunna behandlas under respektive mötet.
På föreningsmötena fattas besluten med enkel röstmajoritet. Röstningen sker
öppet om inte någon av mötesdeltagarna kräver sluten omröstning. Val förrättas
med slutna valsedlar eller i anonym omröstning via Internet. Vid lika röstetal
avgör lotten.
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Kallelse till föreningsmöte ska ske med önskad tydlighet på föreningens hemsida
minst två veckor innan mötet. Kallelse till årsmöte sker på samma sätt men
minst en månad innan årsmötet. Kallelse ska även ske enligt samma tider till
de e-postadresser som medlemmar i föreningen anmält till styrelsen. Ärenden i
ekonomiska frågor kan endast behandlas om de medtagits i kallelsen. Styrelsen
äger ej rösträtt i val av valberedning.
På föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:

• att mötet är stadgeenligt utlyst
• fastställande av mötets dagordning
• val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare/rösträknare för
mötet
• behandling av styrelsens berättelse över verksamheten föregående år samt
beslut om dess godkännande
• behandling av föreningens bokslut och revisorns utlåtande över detta samt
beslut om fastställande av bokslutet
• beviljande av ansvarsfrihet
• val av styrelse
• val av revisorer
• val av valberedning
• behandling av ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet
• beslut om medlemsavgiften
• övriga frågor
Mötesprotokoll ska senast två veckor efter föreningsmötet göras tillgängliga på
föreningens hemsida samt skickas via e-post till de medlemmar som begärt det.

 8 Styrelsen 2005-07-0203  7

Föreningens verkställande organ är styrelsen.
I styrelsen ingår föreningens ordförande, vice ordförande, kassör samt minst
två övriga ledamöter, vem som får vilken post avgörs av årsmötet. Styrelsens
ledamöter väljs för två år i taget, udda år väljs ordförande och minst en ledamot,
jämna år väljs vice ordförande och kassör och minst en ledamot. Det totala
antalet ordinarie styrelsemedlemmar är alltid udda.
I styrelsen ingår dessutom minst två suppleanter, vilka väljs för ett år i taget.
Vid styrelsens sammanträden har dessa yttrande- och förslagsrätt. I de fall de
fungerar som ersättare för ordinarie ledamot äger de även rösträtt.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne är förhindrad
av vice ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ledamöter kräver detta.
Styrelsen är beslutför om ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften
av övriga ledamöter är närvarande. För att styrelsen ska vara beslutför krävs
också att alla ledamöter kallats mins två veckor i förväg eller att 3/4 (avrundas
uppåt) av de sittande ledamöterna uttryckligen godkänt kallelsen.
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Kallelse till styrelsens möten ska alltid tillställas revisorn.

 9 Valberedningen 2005-07-0203  7

Valberedningen väljs på årsmötet. Valberedningen ska presentera sitt förslag till
styrelse och revisorer senast två veckor innan årsmötet. Alla föreslagna måste
ha tacka ja till de poster de föreslås till. Ordförande i föreningen meddelar
valberedningen när årsmötet kommer att äga rum senast den 1 december.

 10 Revisorer

2005-07-0203  7

Två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant väljs på årsmötet. Revisorernas uppgift är att kontrollera föreningens ekonomi samt att stadgarna efterlevs.
Revisorerna delger medlemmarna under årsmötet sin mening om huruvida styrelsen bör få ansvarsfrihet eller ej.

 11 Firmatecknare 2006-03-11  14

Föreningens rma tecknas av föreningens ordförande, vice ordförande och kassören, samtliga var för sig.

 12 Stadgeändring

2006-03-11  14

Stadgarna kan endast ändras under ordinarie eller extra årsmöte och då ärendet
medtagits i kallelsen. För ändring av stadgarna krävs tre fjärdedels 3/4 majoritet
för förslaget.  13 får inte ändras med mindre än 4/5 majoritet

 13 Upplösning av föreningen 2005-07-0203  7

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av föreningens årsmöte samt därefter vid föreningsmöte som hålls tidigast en månad efter årsmötet. Ärendet ska
omnämnas i kallelsen till respektive möte. Beslut om upplösning av föreningen kan inte fattas med annat än med fyra femtedels 4/5 majoritet bland de
närvarande medlemmarna.
Vid upplösningen av föreningen överlämnas tillgångarna till en annan förening
med villkoret att de används till i första hand ändamål i överensstämmelse med
ändamålen för den här föreningen ( 2), och andra hand till välgörenhet.
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