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STADGAR FÖR INTRESSEFöRENINGEN FöR FLASJöBYGDENS
VINDKRAFTSFOND

$ 1 Föreningens firma

Föreni ngens firma år I ntressefören ingen för Flåsjöbygdens Vind kraftfond

$ 2 Föreningens åndamål

Föreningen har till ändamål att främja utveckling och investeringar som gagnar det
allmänna intresset i byarna Alanäset, Alavattnet, Havsnäs, Järilvattnet, Järvsand,
Lövberga,och Östra Havsnäs.

Föreningen ska uppfflla sitt ändamål genom att följa den upprättade
överenskommelsen, 2008-03-25, mellan Havsnäs Vindkraft AB och Strömsunds
kommun och ovanstående byar.

$ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Strömsunds kommun, Jämtlands län.

$ 4 Representant

Representant iföreningen är den som byarna har utsett. Byarna ska också utse en
suppleant till varje representant senast före decembers utgång. Varje by ska ådigen
redovisa protokoll över vilka som är deras representanter. Om någon by inte kan
enas om en representant + en suppleant mister den byn sin rosträtt.

$ 5 Föreningen

Föreningen består således av valda företrädare från ovan angivna byar, 7 ledamöter
jämte 7 suppleanter. Föreningen utser inom sig ordförande, vice ordförande och
sekreterare. Vid förfall inträder suppleant, som även har närvarorätt vid samtliga
möten. Vid röstning har varje by endast en röst. Avgår ledamot före mandattidens
utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa val.

$ 6 Föreningens uppgift

Föreningens uppgift är att fördela Vindkraftfondens medel på sätt som anges i

punkten 3 i överenskommelsen.

Föreningen sammanträder, utöver de 2 fastställda tillfällena, när ordföranden finner
det erforderligt eller om minst tre ledamöter begär detta.

Kallelser ombesörjes av Strömsunds kommun och den ska vara tillhanda senast 10
dagar före sammanträdet.



Föreningen är beslutsför då minst 5 representanter från byarna är närvarande. Beslut

fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning.

Kompletteringar som kan komma att krävas skall vara efterfrågade och

kommunen/intresseföreningen tillhanda senast 28129 februari'

Beslut om bidrag på inkomna ansökningar skallfattas på ett protokollfört

sammanträde som intresseföreningen, foreträdare för kommunen och Nordisk

Vindkraft håller senast 31 mars. Protokollet ska vara klart och justerat senast 30 april'

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller ledamot som därtill

utses.

$ 7 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med enkel majoritet, dock med minst 4

röster för förslaget. Förslag till ändring av stadgarna får ges av representanterna.
Beslut på stadgeändring tas på två möten med minst en månads mellanrum.

S 8 Upplösning av föreningen

Upplösning sker när fondens medel är uttömda.

Stadgar beslutade i Lövberga skola 2010-09-01
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