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Stadgar för Prisdialogen
Dessa stadgar är antagna av Prisdialogens årsmöte den 20 april 2020.

Prisdialogen är en ideell förening med säte i Stockholm.

Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål
Föreningens verksamhet omfattar utveckling och förvaltning av Prisdialogen som är ett system för
frivillig prövning av ändringar av fjärrvärmepriser, med syfte att trygga fjärrvärmekundernas ställning
på värmemarknaden.

Föreningen omfattar sedan 2019 också det möjliga tillägget Klimatdialogen för associerade
medlemmar i Prisdialogen. Klimatdialogen syftar till att uppnå en minskad klimat- och miljöpåverkan i
fjärrvärmesystemen.

2 § Sammansättning
Föreningen består av de juridiska personer som har antagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter
gemensamt eller av en av styrelsen utsedd person.

Därtill har kanslichefen rätt att teckna föreningens firma i löpande förvaltningsåtgärder.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från och med den 1 januari till och med den 31
december.

6 § Skiljeklausul
Tvist mellan medlem och föreningen i anledning av dessa stadgar ska slutligt avgöras genom
skiljedom enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.  Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm.

Dock ska följande gälla för kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna
rättegångskostnader samt för kostnaderna för den skiljeman parten utsett. Kostnaderna för ordförande
och sekreterare delas lika mellan parterna.

7 § Stadgeändring
Beslut om ändring av stadgarna fattas på ett årsmöte.
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8 § Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen fattas på ett årsmöte. För bifall till beslutet krävs att minst hälften
av antalet avgivna röster biträder beslutet.

Vid upplösning av föreningen ska, sedan verksamheten lagligen avvecklats, uppkommet överskott
tillfalla Energiföretagen Sverige för att användas i branschorganisationens verksamhet. Vid en
upplösning övertas också föreningens arkiv av Energiföretagen Sverige.

Föreningens medlemmar

9 § Medlemskap
Föreningen har två typer av medlemskap: ordinarie och associerat. Styrelsen beslutar om
medlemskap i föreningen.

Det ordinarie medlemskapet är öppet för intresseorganisationer som på samma sätt som föreningens
stiftare organiserar och representerar antingen fjärrvärmekunder eller fjärrvärmeleverantörer.

Det associerade medlemskapet är öppet för fjärrvärmeleverantörer. För att erhålla och behålla
associerat medlemskap gäller särskilda villkor som anges i föreningens regler för Prisdialogen.
Associerade medlemmar ska följa föreningens regler för det system för prisändringsändringsprövning
som föreningen förvaltar. Associerat medlemskap i Klimatdialogen beslutas av styrelsen och är möjligt
för alla medlemmar med associerat medlemskap i Prisdialogen. Medlemmar i Klimatdialogen ska följa
de regler för det system som föreningen förvaltar.

10 § Utträde
Medlem, ordinarie eller associerad, som vill utträda ur Prisdialogen och/eller Klimatdialogen, ska
skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha utträtt ur föreningen.

Medlem som utträder ur Prisdialogen och/eller Klimatdialogen är varken befriad från att betala förfallna
avgifter eller berättigad till att återfå inbetalda avgifter. Medlem som utträder är inte heller berättigad till
någon andel i föreningens tillgångar.

11 § Sanktioner
Styrelsen får utdela varningar eller besluta om uteslutning av associerade medlemmar i Prisdialogen
och Klimatdialogen, vilket innebär att:

· styrelsen får besluta att utdela varning till associerad medlem som inte följer föreningens
stadgar eller regler, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat
föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen

· styrelsen får besluta att utesluta associerad medlem som inte följer föreningens stadgar eller
regler, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens
verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Innan styrelsen har rätt att fatta beslut om utdelning av varning till eller uteslutning av en associerad
medlem ska styrelsen skriftligen ha informerat medlemmen om vilka omständigheter som föranlett att
dess medlemskap ifrågasätts. I skrivelsen ska skälen för ifrågasättandet anges. Medlemmen ska ges
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minst 14 dagar på sig att yttra sig över dessa. Om styrelsen, efter att ha tagit del av medlemmens
yttrande, fattar beslut om varning eller uteslutning ska medlemmen skriftligen få del av beslutet inom 5
arbetsdagar. Uteslutning har omedelbar effekt.

Årsmöte och extra årsmöte

12 § Tidpunkt, kallelse och ärendeförslag
Ordinarie årsmöte ska hållas under mars eller april månad varje år. Datum och plats för mötet
bestäms av styrelsen.

Ordinarie medlemmar har rätt att närvara vid årsmötet. Associerade medlemmar företräds av
Energiföretagen Sverige vid årsmötet.

Extra årsmöte ska hållas då styrelsen eller revisorerna påkallar det eller då minst hälften av de
ordinarie medlemmarna begär det. Begäran om extra årsmöte från medlemmarna lämnas skriftligen till
styrelsen och ska innehålla en anmälan om de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska
behandla.

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte sker till ordinarie medlemmar tidigast 4 och senast 2 veckor
före tidpunkten för mötet. I kallelsen ska anges de ärenden som ska behandlas. Till kallelsen till
ordinarie årsmöte ska bifogas årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall, styrelsens yttrande i anledning av anmärkningar gjorda av revisorerna.

Ordinarie medlem som önskar få ärende behandlat på ordinarie årsmöte ska skriftligen anmäla
ärendet till styrelsen senast den 1 februari.

13 § Rösträtt och omröstning
Ordinarie medlemmar har rösträtt på årsmöte och extra årsmöte. Associerade medlemmar har inte
rösträtt utan företräds av Energiföretagen Sverige.

Beslut fattas enhälligt om stadgarna inte föreskriver annat. Vid omröstning har ordinarie medlem en
röst per ordinarie plats den har i styrelsen.

14 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Årsmötets öppnande
2. Upprättande och fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande, sekreterare och två justerare för årsmötet
4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
5. Föredragning av styrelsens redovisningshandlingar för det gångna verksamhetsåret
6. Föredragning av revisorernas berättelse
7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av vinst eller

behandling av förlust enligt fastställd balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kanslichef
9. Beslut om hur många styrelseledamöter och suppleanter som ska utses
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10. Anmälan från de ordinarie medlemmarna av vilka ordinarie ledamöter och suppleanter som
utsetts

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
12. Beslut om avgifter för nästkommande verksamhetsår
13. Fastställande av reglerna för Prisdialogen för nästkommande verksamhetsår
14. Av styrelsen hänskjutna ärenden
15. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden
16. Mötets avslutande

På extra årsmöte ska förutom ärendena 1 – 4 och 15 – 16 endast de ärenden förekomma för vilka
årsmötet utlysts och som angivits i kallelsen.

Styrelse och revisorer

15 § Styrelse
Styrelsen för Prisdialogen ska bestå av ett jämnt antal ledamöter med samma antal suppleanter. Den
ska bestå av lika många kundrepresentanter som leverantörsrepresentanter. Antalet ledamöter ska
därmed bestämmas så att Energiföretagen Sverige har rätt att utse lika många ledamöter som
summan av de ledamöter övriga har rätt att utse. Styrelsen ska utse ordförande och sekreterare.
Ordförandeskapet ska innehas av en kundrepresentant.

Ledamöterna och suppleanterna utses för en period av ett år. Uppdraget gäller från det ordinarie
årsmöte då de utses till och med följande ordinarie årsmöte. Avgår ledamot eller suppleant under
pågående mandatperiod ska den som utsett ledamoten eller suppleanten utse ny ledamot eller
suppleant för återstående mandatperiod och omedelbart meddela ändringen till styrelsen.

Arvoden eller ersättningar för utlägg för resor, kost och logi och liknande utges inte av föreningen.

16 § Utnämning av styrelseledamöter och suppleanter
De ordinarie medlemmarna utser styrelseledamöter med antal som bestäms vid årsmötet. De utser
också suppleanter till ledamöterna. Anställd i föreningen får inte utses till styrelseledamot eller
suppleant.

17 § Styrelsens beslut och möten
Styrelsen är beslutsför när minst en ledamot utsedd av Energiföretagen Sverige, en ledamot utsedd av
annan ordinarie medlem samt ordföranden är närvarande. Har ordföranden förfall är styrelsen
beslutsför när minst två ledamöter utsedda av Energiföretagen Sverige och två ledamöter utsedda av
andra ordinarie medlemmar är närvarande. Styrelsen fattar beslut i enhällighet.

Styrelsen ska hålla minst fyra styrelsemöten per år, varav två enligt nedan. Vidare ska styrelsemöte
hållas när ordföranden påkallar det eller ledamot begär det.

Styrelsen fastställer Prisdialogens regler.

Under fjärde kvartalet ska styrelsen hålla ett möte där verksamhetsplan, agenda och budget för det
kommande verksamhetsåret ska upprättas och fastställas.
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Under januari-april ska styrelsen hålla ett möte där utvärdering av det gångna året ska upprättas och
fastställas.

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras. Protokollen ska justeras av ordföranden och en
ledamot utsedd av Energiföretagen Sverige. Ledamot har rätt att få avvikande mening antecknad i
protokollet.

Protokoll från styrelsens sammanträden ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

18 § Revisorer
För granskning av styrelsens och kansliets förvaltning utses två revisorer jämte två suppleanter för
dessa. Revisorerna och suppleanterna utses av de ordinarie medlemmarna. En revisor (och en
suppleant) utses av Energiföretagen Sverige och en revisor (och en suppleant) utses av någon av de
ordinarie medlemmarna som representerar kundsidan. Anställd i föreningen får inte utses till revisor.

Vid fullgörandet av sitt uppdrag åligger det revisorerna att verkställa årsrevision enligt god
revisionssed. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda
senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för
det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast
14 dagar före årsmötet. Över av revisorerna gjorda anmärkningar får styrelsen avge skriftlig förklaring
till årsmötet.

Kansli

19 § Kansli
Föreningen ska ha ett kansli som leds av en kanslichef.

20 § Finansiering av kansli
Energiföretagen Sverige ansvarar för finansiering av kansliets verksamhet.
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