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Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening 

Välkommen att söka medlemskap i Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening 

Ni inbjuds härmed att söka medlemskap i Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening. 
Medlemsinsats är 10 000 kr och årsavgiften för 2019 är 200 kronor för fysisk person och 5 000 
kronor för juridisk person. Föreningens stämma beslutar årligen hur, och om överskott skall fördelas 
mellan verksamhet och utdelning till medlemmarna, i proportion till betald insats. Vid utträde har 
avgående medlem rätt till återbetalning av insats i relation till föreningens ekonomiska status vid 
tidpunkten för utträdet, dock maximalt erlagd insats.  

Medlemsservice: Alla medlemmar har genom föreningens dotterbolag Bergskraft Bergslagen AB, 5 
timmar fri konsultation (miljökemi, gruvor, geologi, täkttillstånd, MKB mm) per år. 

Kontakta Bergskraft Bergslagen ABs VD Mattias Bäckström (072-721 57 02) för att ställa frågor, 
lösa in din medlemsförmån eller diskutera ärenden där vi kan vara till hjälp! 

Bakgrund  

Den 4 april 2005 beviljade Nutek Ljusnarsbergs kommun medel från Europeiska regionala 
strukturfonden att driva projekt Bergskraft under tre år. Syftet med projektet var att skapa tillväxt 
genom bergsbruk. Tidpunkten för projektstart var mycket lämplig eftersom intresset för ”mineraliska 
råvaror” under tiden efter 2005 formligen exploderade och åter satte Bergslagen i rampljuset för 
prospektering och nya planer på investeringar i gruvor och bergsbruk. Under perioden 2005-2007 
tiodubblades antalet undersökningstillstånd i Bergslagen.  

Den kraftiga ökningen har av den tillståndsgivande myndigheten Bergsstaten delvis tillskrivits projekt 
Bergskraft, som jobbade aktivt för att marknadsföra Bergslagen och sprida information om 
prospekteringspotentialen i området, och i mars 2008 beviljades det treåriga projektet ”Bergskraft 
Bergslagen” med finansiellt stöd av 13 kommuner, fyra länsorganisationer, Örebro Universitet och 
strukturfonderna i Östra och Norra Mellansverige m.fl. finansiärer. 

I det nya projektet fortsatte marknadsföringen av Bergslagens prospekteringspotential och samtidigt 
förstärktes arbetet med tillämpad forskning och utveckling av nya kommersialiseringsbara idéer för 
efterbehandling av förorenad gruv- och industrimark samt fortsatt uppbyggnad av ett testfält för 
tillämpad forskning vid den nedlagda Ljusnarsbergsgruvan. 

I januari 2011 startade sedan det treåriga projektet ”Bergskraft 11•13”. Projektet utgick ifrån den 
upparbetade och solida plattform som byggdes upp under tidigare projektperioder. Bergskraft 11•13 
hade som övergripande mål att verka för att regionens resurser inom bergsbruket och relaterade 
områden nyttjas i större utsträckning och skapar tillväxt och nya arbetstillfällen.  

Bergskraft 11•13 arbetade inom tre samverkande områden: 

• Bergsbruk 

• Bergsbruksrelaterat Miljöarbete (BrMiljö) 

• Bergslagsregional Utvecklings- Strategier och Aktivitetsplaner (BUSA) 
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Den ekonomiska föreningen  

Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening bildades hösten 2009 och föreningen är sedan 28 
december 2009 registrerad hos Bolagsverket med organisationsnummer 769620-6403. Föreningen 
bildades med syfte att fortsätta det arbete som kommuner och organisationer genom tidigare EU- 
med flera-, finansierade Bergskraftprojekt drivit under perioden från 2005. Föreningen åtog sig att 
förvalta och vidareutveckla de tidigare projektens verksamheter och resultat. Bergskraft Bergslagen 
Ekonomisk förening bedriver direkt och genom dotterbolag aktiviteter som har som övergripande 
syfte att skapa förutsättningar för ökad tillväxt för såväl regionen, medlemmen och näringslivet samt 
att föreningen är en plattform där regionens aktörer kan samlas för att stödja, delta i och initiera 
projekt, aktiviteter, samverkan och kommersiell verksamhet med Bergsbruk och Bergsbruksrelaterat 
miljöarbete som bas. 

Föreningen har ensam övertagit det ekonomiska och praktiska ansvaret från tidigare 
projektfinansiärer för databaser, nätverk, testfält, forskningsstation, borrkärnesamlingar och arkiv 
samt fasta och digitala ”anläggningar” som skapats genom tidigare projekt. Syftet med övertagandet 
är att utveckla och vidmakthålla de installationer för miljöforskning, databaser för bergsbruksrelevant 
information, borrkärnearkiv m.m. som tidigare projektet och föreningen skapat. Genom 
övertagandet anser vi att föreningen på sikt kan bidra till att uppfylla föreningens vision att: 

 

”Hållbart bergsbruk skall vara en ekonomisk drivkraft för Bergslagens utveckling”. 

 

För att kunna ta tillvara alla möjligheter har föreningen ett helägt bolag, ”Bergskraft Bergslagen AB” 
vilket kan agera som affärspartner i samarbete med industri och investerare. Föreningens styrelse ser 
goda förutsättningar att i samarbete med nationella, regionala och lokala företag, nätverk och 
organisationer, Örebro Universitet samt andra lärosäten under lång tid framåt bedriva projekt i 
föreningsform samt kommersiell verksamhet i bolagsform. 

Bergsbrukets framtid i Bergslagen är starkt kopplat till såväl gruvors som teknikutvecklares förmåga 
att kostnadseffektivisera och utveckla en ekonomiskt och miljömässigt effektivare utvinning av de 
mineraliska naturresurserna. Föreningen har därför genom dotterbolaget Bergskraft Bergslagen AB 
deltagit i en ansökan; ”X-MINE” till EU’s innovationsprogram H2020.  

Projektet har beviljats medel för forskning och utveckling av ny teknik för analysering av borrkärnor 
och för utveckling av teknik för effektivare sortering av malmkvalitéer och gråberg. X-MINE är ett 
samarbete mellan organisationer i Sverige, Finland, Polen, Bulgarien, Republiken Tjeckien, Grekland, 
Cypern, Rumänien och Australien.  

Vi ser projektet som en unik möjlighet att ”revitalisera” vårt nätverk såväl inom landet som 
internationellt och ser stora värden i möjligheten för våra medlemmar och andra intressenter i 
Bergslagen att tillsammans med organisationer aktiva inom avancerad analys- och processteknik, 
utveckla skräddarsydda metoder för att effektivisera prospektering och minska gråbergsinblandning.  

På sikt förväntar vi oss att projektet skall bidra till lägre kostnad per producerad metallmängd, 
minskad miljöbelastning från såväl transporter, malmbearbetning som kemikaliehantering samt nya 
möjligheter till utvinningen av värdefulla grundämnen från såväl jungfrulig malm som från övergivna 
historiska deponier. 

Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening och Bergskraft Bergslagen AB anlitar Aspia i Örebro AB 
för löpande redovisnings- och bokföringstjänster. Revisionen av föreningen och dess dotterbolags 
ekonomi utförs av Terje Eggen på Baker Tilly i Karlskoga. 

 

Stefan Sädbom 

Ordförande Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening 
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För mer information, kontakta: 

Stefan Sädbom 

Ordförande 

stefan.sadbom@bergskraft.se 

070-273 27 87 

Lotta Sartz 

Kassör 

lotta.sartz@bergskraft.se 

072-721 57 01 

 

Föreningens medlemmar 

Föreningen har våren 2019, 26 stycken medlemmar, varav 10 är kommuner, 8 är privatpersoner och 
8 är aktiebolag. 

 

Medlem Ort Medlem sedan 

Ljusnarsbergs kommun Kopparberg 2009 
Lotta Sartz Kumla 2009 
Mattias Bäckström Kumla 2009 
Stefan Karlsson Dyltabruk 2009 
Stefan Sädbom Hjortkvarn 2009 
Göran Bäckström Hok 2010 
Filipstads kommun Filipstad 2010 
Lovisagruvan AB Storå 2010 
Fagersta kommun Fagersta 2010 
Kumla kommun Kumla 2010 
Norbergs kommun Norberg 2010 
Ludvika kommun Ludvika 2010 
Lindesbergs kommun Lindesberg 2010 
Nordkalk AB Köping 2010 
Skinnskattebergs kommun Skinnskatteberg 2010 
Anita Bäckström Hok 2011 
Bergslagens Sparbank Lindesberg 2011 
Lars-Olof Ståhle Oskarshamn 2011 
Elisabeth Ståhle Oskarshamn 2011 
Copperstone Resources AB Danderyd 2011 
Tyréns AB Stockholm 2012 
Östhammars kommun Östhammar 2015 
Econova AB Norrköping 2015 
RGS Nordic AB Norrköping 2017 
Lifa AB Falun 2018 
Askersunds kommun Askersund 2018 
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Stadgar för Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening 

antagna vid konstituerande stämma 28 september 2009 
 

§ 1 Föreningens namn 

Föreningens namn är Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening. 

 

§ 2 Ändamål och verksamhet 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ge tillgång till resurser och 

kompetenser; materialprovning, miljökvalitetsmätningar och rådgivning mm inom bergsbruk och bergsbruksrelaterat 

miljöarbete. Föreningen skall också bedriva aktiviteter/verksamheter som syftar till att främja hållbar utveckling och 

tillväxt i Bergslagen. 

 

§ 3 Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Ljusnarbergs kommun. 

 

§ 4 Medlemskap 

Som medlem i föreningen kan antas fysisk eller juridisk person, som accepterar att i föreningen verka efter 

demokratiska principer samt instämmer i föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig, 

innehålla uppgifter om adress, kontaktdetaljer, personnummer samt godkännande av att uppgifterna hanteras av 

föreningen för internt bruk. Medlemskap prövas och beslutas av styrelsen. 

 

§ 5 Medlems skyldigheter 

Alla medlemmar är skyldiga att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt 

även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. 

 

§ 6 Insats 

Varje insats lyder på 10 000 kronor. Varje medlem ska betala minst en insats. Medlem kan delta med flera, frivilliga 

insatser. Insatsen erläggs inom sex veckor efter erhållande av medlemskap. Utebliven insats leder till förlust av 

medlemskap. 

 

§ 7 Medlemsavgift 

Medlemsavgiften beslutas av föreningsstämman. Maximal medlemsavgift är 500 kr för fysisk person och 5000 kr för 

juridisk person. Medlemsavgift återbetalas inte vid uteslutning eller utträde. Medlemsavgift betalas på det sätt och 

inom den tid som styrelsen bestämmer. 

 

§ 8 Uteslutning 

Medlem som inte fullföljer sina åligganden gentemot föreningen eller på annat sätt skadar eller motarbetar 

föreningen får uteslutas av styrelsen. Medlem som är föremål för utredning om uteslutning skall underrättas härom 

och har rätt att höras av styrelsen innan beslut om uteslutning fattas. Om styrelsen beslutar om uteslutning av 

medlem kan denne hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen 

inom en månad från det att meddelandet om uteslutningen skickades till medlemmen. Föreningsstämmans beslut om 

uteslutning kan ej överklagas. Efter styrelsens beslut om uteslutning äger den uteslutna medlemmen ej rätt att delta i 

föreningens överläggningar eller nyttja föreningens resurser eller lokaler. Dessa rättigheter återgår till medlemmen 

endast efter beslut av föreningsstämma. Utesluten medlem äger ej rätt att återfå sin insats. 

 

§ 9 Utträde 

Anmälan om utträde skall göras skriftligt till styrelsen. Medlem som sagt upp sig har rätt att få tillbaka sin insats i 

relation till föreningens ekonomiska status vid tidpunkten för utträdet, dock maximalt erlagd insats. 

 

§ 10 Avgång 
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Avgång ur föreningen äger rum vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter tre (3) månader efter det att 

medlem begärt utträde. I fall av uteslutning sker avgång en månad efter styrelsens beslut om uteslutning, alternativt 

omedelbart efter föreningsstämmans beslut om uteslutning i en till föreningsstämman hänskjuten fråga. 

 

§11 Förlust av rösträtt 

Medlem som uteslutits eller begärt utträde förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens 

angelägenheter. 

 

§12 Återbetalning av insatser 

Medlem som lämnat föreningen har rätt att på begäran återfå sin insats enligt bla 10:e kap i Lagen om ekonomiska 

föreningar. 

 

§ 13 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter med två ersättare. För att vara valbar till styrelsen krävs 

medlemskap i den ekonomiska föreningen. Föreningens ordförande ska väljas av föreningsstämman för en 

mandatperiod av ett (1) år. Övriga ledamöter och ersättare väljs på två (2) år. Vid den konstituerande stämman väljs 

dock hälften av ledamöterna på ett år och hälften på två år. 

 

Styrelsen är föreningens förvaltande organ. Den ska ansvara för affärsverksamheten, bokföring samt att föreningens 

övriga verksamhet bedrivs i enlighet med stadgarnas syfte. Styrelsen utser inom sig sekreterare och ekonomiansvarig. 

Styrelsen kan inom sig välja ett arbetsutskott. Styrelsen är beslutsmässig när fler än halva antalet ledamöter är 

närvarande. Alla beslut i styrelsen sker med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsrösten. 

 

§ 14 Revisorer 

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas (1-2) revisorer och (1-2) revisorsersättare för tiden intill dess 

ordinarie föreningsstämma hållits påföljande verksamhetsår. 

 

§ 15 Firmatecknare 

Firman tecknas förutom av styrelsen av den eller de som styrelsen därtill utser. 

 

§ 16 Räkenskapsår 

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

 

§ 17 Årsredovisning 

Styrelsen är skyldig att efter varje räkenskapsår upprätta bokslut och ekonomisk berättelse som senast en månad 

innan föreningsstämman skall överlämnas till revisorerna för granskning. 

 

§ 18 Ordinarie föreningsstämma 

Föreningsstämman är högsta beslutande organ inom föreningen. Stämman skall hållas senast fem månader efter 

räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 

 

1. Val av mötesordförande 

2. Val av mötessekreterare 

3. Fastställande av röstlängd 

4. Val av två justerare tillika rösträknare 

5. Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning 

6. Fastställande av dagordning 

7. Godkännande av styrelsens ekonomiska berättelse samt revisorernas berättelse 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter 

10. Hantering av ekonomiskt resultat 

11. Bestämmande av ersättning till den som enligt stadgarna skall väljas till olika uppdrag inom föreningen. 

12. Fastställande av årsavgift 

13. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen för kommande verksamhetsår 

14. Val av ordförande för föreningen 

15. Val av ordinarie ledamöter 

16. Val av ersättare 

17. Val av två revisorer och två ersättare 

18. Val av valberedning 

19. Behandling av stadgeenligt inlämnade motioner eller av styrelsen anmälda ärenden till föreningsstämman.  

 

Ärende till föreningsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före föreningsstämman. 
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§ 19 Extra föreningsstämma 

Om styrelsen, någon av föreningens revisorer eller minst en tiondel av föreningens medlemmar skriftligen begär det, 

ska en extra föreningsstämma sammankallas. 

 

§ 20 Motioner 

Motioner skall ha inkommit till styrelsens sekreterare senast två veckor före årsmötet. 

 

§ 21 Rösträtt 

Varje medlem äger en röst. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall uppvisa skriftlig och daterad 

fullmakt som gäller högst ett år. 

 

§ 22 Kallelse och andra meddelanden 

Kallelse till föreningsstämma ska tillsammans med föredragningslista skriftligen tillställas samtliga medlemmar, 

tidigast fyra veckor och senast fjorton dagar före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra stämma. 

Övriga meddelanden anslås på föreningens hemsida. Styrelsen kan efter beslut välja annan plats för anslående av 

föreningens meddelanden. 

 

§ 23 Stadgeändring 

För att ändra föreningens stadgar krävs antingen ett 

 enhälligt beslut bland samtliga röstberättigade medlemmar eller 

 beslut på två föreningsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie stämma. 

 

Minst fjorton dagar skall förflyta mellan stämmorna. På den andra stämman måste minst två tredjedelar (2/3) av de 

röstande rösta för stadgeändring. På den första stämman räcker det med enkel majoritet. 

 

§ 24 Fördelning av ekonomiskt överskott 

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i Lagen om ekonomisk förening föreskriven avsättning 

skett till reservfonden enligt föreningsstämmans beslut 

 föras i ny räkning och/eller 

 utökad avsättning till reservfond och/eller 

 dispositionsfond och/eller 

 utgå som insatsränta på medlemsinsatserna och/eller 

 utbetalas till medlemmar i förhållande till utfört arbete eller annan delaktighet i 

verksamheten och/eller 

 överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission i förhållande till 

arbetad tid under året 

 

§ 25 Upplösning 

För upplösning av föreningen krävs antingen ett 

 enhälligt beslut bland samtliga röstberättigade medlemmar eller beslut på två föreningsstämmor, varav den 

ena skall vara ordinarie stämma. På den andra stämman måste minst två tredjedelar (2/3) av de röstande 

rösta för upplösning av föreningen. På den första stämman räcker det med enkel majoritet. 

 Minst fjorton dagar skall förflyta mellan stämmorna. 

 

Vid upplösning skall behållna tillgångar, sedan verksamheten lagligen avvecklats och insatsbelopp återbetalats till 

medlemmarna, fördelas lika mellan de medlemmar som erlagt årsavgift under minst de två närmaste föregående 

verksamhetsåren. 
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Affärsplan Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening 
 

 

Föreningens huvudsakliga verksamhet: 

Föreningens verksamhet skall syfta till att främja medlemmarnas utveckling och tillväxt i Bergslagen. 

 

Föreningens affärsidé: 

Föreningen skall: 

 

- bedriva aktiviteter och verksamheter som främjar hållbar utveckling och tillväxt i Bergslagen med 

utgångspunkt i bergsbruk och relaterad miljöteknik 

- bedriva annan härmed förenlig verksamhet i enlighet med medlemmarnas beslut. 

 

Föreningens produkter och tjänster: 

Genom ett 100%-igt ägande av Bergskraft Bergslagen AB och Bergskraft Bergslagen Service AB skall den 

ekonomiska föreningen bedriva verksamhet enligt företagets affärsidé och i övrigt arbeta för medlemmarnas 

intressen. 

 

Föreningens produkt- och tjänstekvalité: 

Föreningens kompetens, produkter och tjänster skall hålla så hög kvalité att dessa har en efterfrågan på marknaden. 

 

Kunder: 

Den ekonomiska föreningens huvudsakliga partners är de egenägda bolagen Bergskraft Bergslagen AB och 

Bergskraft Bergslagen Service AB. 

 

Målgrupper: 

Fysiska och juridiska personer med intresse i bergsbruk och relaterad miljöteknik. 

 

Konkurrenter: 

Andra projekt och intressen, främst inom bergsbruk och relaterad miljöteknik. 

 

Föreningens fördelar: 

Föreningen har en mångfacetterad verksamhet, kompetens och flera aktiva nätverk. 

 

Redovisning, ekonomisk hantering och administration: 

Föreningen anlitar auktoriserad revisor samt kan handla upp ekonomisk redovisning och hantering från externa 

parter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Version 120816 
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Ansökan om medlemskap 

 

Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening 

 
Sid 1 (2) 

 

Personnamn/Organisation: *  

Organisationsnummer/personnummer: *  

Firmatecknare (juridisk person): *  

Telefon:   

Gatuadress: *  

Postnummer: *  

Postort: *  

 

Representant i föreningen: 
 

 

Fast telefon: *  

Mobil telefon: *  

Gatuadress: *  

Postnummer: *  

Postort: *  

 

* = obligatorisk uppgift 

 

Ansökan insändes fullständigt ifylld och bevittnad till 

 

Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening 

c/o Bergskraft 

Fordonsgatan 4 

692 71 KUMLA



Sidan 9 av 9 

 

Ansökan om medlemskap i 

Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening 
Sid 2 (2) 

 

Undertecknad har läst föreningens stadgar och ansöker härmed om medlemskap i 

Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening. Undertecknad medger också att Bergskraft 

Bergslagen Ekonomisk förening registrerar lämnade uppgifter i en databas (se mer 

detaljerad information nedan). 

 

Ort:______________________________Datum________________________ 

 

Underskrift: 
 

 

Förtydligande: 
 

 

Underskrift behörig 

firmatecknare: 
 

Förtydligande: 
 

 

Underskrift behörig 

firmatecknare: 
 

Förtydligande: 
 

 
 

Ovanstående namnteckning bevittnas: 

 

Underskrift: 
 

Förtydligande: 
 

 

 

Underskrift: 
 

Förtydligande: 
 

 
 

Behandling av dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)      

De uppgifter du lämnar registreras i en databas över medlemmar. Personuppgifterna används för 

föreningens och dess bolags egen verksamhet, t ex för att sprida information om egna aktiviteter 

och konferenser. Personuppgifterna kan också användas för att sprida information, som är i 

medlemmarnas intresse åt annan än föreningen och dess bolag, om syftet inte är kommersiellt. 

Personuppgifterna används alltså inte till direktreklam för annan än föreningen och dess bolag 

och medlemsregistret säljs inte.  

 

Personuppgiftsansvarig är Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening. Om du önskar 

information om vilka uppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas kan du skriftligen 

begära detta, med en egenhändigt undertecknad ansökan. Vänd dig också till föreningen för att få 

rättelse i fråga om personuppgifter om dig, som föreningen behandlar (26 § PUL). 

 


