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Stadgar fdr Almeboda Fiber ekonomisk f6rening.

$ 1. Firma
Foreningens foretagsnamn (firma) dr " Almeboda Fiber ekonomisk forening"'

$ 2. Andamil och verksamhet
Foreningen har till dndamAl att frdmja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa,

aga ocl"iforvalta ett fiberoptiskt ndtverk samt ddrmed forenlig verksamhet. Vidarel att f6r

mLdlemmarnas rdkning upphandla andra tjdnster som, genom att de upphandlas gemensamt,

kan frdmja medlemmarnas intressen.
Medlemmarna deltar som konsumenter genom att begagna sig av fdreningens tjdnster.

$ 3. F6reningens sdte
F$reningen haihuvudsakligen sitt sdte i Almeboda, Tingsryds kommun.

$ 4. Medlemskap
iitt medtem kan antas en sokande vilken dr fastighetsagare inom foreningens

verksamhetsomride och som kan forvdntas fdlja fdreningens stadgar och beslut samt bidra till

f6rverkligandet av fdreningens dndamil.
Om en fistighet har flera deldgare kan dock endast en av dem vara medlem'
Ansdkan om intrdde provas av styrelsen eller av person utsedd av styrelsen.

$ 5. Medlems skyldigheter
Varje medlem dr skYldig
att betala de stadgeenliga och av foreningsstdmman faststdllda insatser och avg;ifter,

att dven i ovrigt fdlja fdreningens stadgar och beslut,
att verka for fdreningens dndamAl och verksamhet.

$ 6. Insats
Varje medlem ska delta iforeningen med ett insatsbelopp om l6gst 5 000 och hOgst 20 000

kronor for varje ansluten fastighet. Ndr medlemskap beviljats skall fastighetsanslutningsavtal
tecknas. Insaisen skall betalas tillfdreningens bankgiro med de betalningsvillkor som framgAr

av sdrskild utsdnd faktura.
En insats iterbetalas endast i de fall som sdgs i 7 kap. 15 $ tredje stycket eller 112 kap. 20 $ i

lagen om ekonomisk fdrening eller om det fiberoptiska ndtverket av nAgon anleclning inte kan

tas i drift i projekterad omfattning.

$ 7. Avgifter

S 7.1. Medlemsavgift
Varje medlem ska irligen tillforeningen betala en medlemsavgift som beslutas av

fdreningsstdmman, dock hogst 200 kr.

Avgiften betalas pi det sdtt och inom den tid som styrelsen bestdmmer.

S 7.2. Anslutningsavgift
Varje medlem ska tili foreningen betala en anslutningsavgift for anslutning av byggnad pA

medlemmens fastighet i enlighet med Overenskommet Fastighetsanslutningsavtal.
Avgiften betalas pi det sdtt och inom den tid som styrelsen bestdmmer.

F6r Fastighetsanslutningsavtal som tecknas efter att grdvningsarbetet av det fiberoptiska
natverkef ifastighetens ndromrAde dr avslutat tillkommer ut6ver anslutningsavgiften en faktisk
merkostnad. Denna merkostnad berdknas och beslutas av styrelsen och betalas av

medlemmen.

769622-4372Almeboda Fiber ekonomisk fcirening. Org.nr.

a*{Qf, 6r( 5 ?



Beslut Nya Stadgar 2018.04.26
2(4)

S T.3.Serviceavgift
Varje medlem ska topanOe tillf6reningen betala en Serviceavgift i enlighet med

Overenskommet Fastig hetsanslutningsavtal.
Avgiften betalas pi det sdtt och inom den tid spm styrelsen bestdmmer.
ViO Oristande eller utebliven betalning kommer anslutningen att omedelbart att st,dngas'

Eventuella kostnader fdr stdngning och/eller n)/6ppning av anslutningen debiteras
medlemmen.

S 7.4. Ovriga avgifter
illedlemmen ivtatar slalv med tjdnsteleverantor om ndtabonnemang och dnskade tjdnster.

Medlemmen ansvarar sj€ilv for betalning av dessa.

$ 8. Uppsdgning av medlemskap ochr uteslutning

Ett medlemskap iforeningen fir sdgas upp tidigast ett 6r efter intrddet. Uppsdgning skall

gOras skriftligen till styrelsen.

En medlem som bryter mot stadgarna eller sorn uppenbarligen skadar f6reningen eller

motarbetar dess intressen eller dndamil kan av styrelsen uteslutas ur fdreningen' En

utesluten medlem kan hdnskjuta frigan om uteslutning tillfdreningsstdmman fdr avgdrande
genom att anmdla drendet till styrelsen inom en minad frAn det att meddelandet om

uteslutning skickades till medlemmen.
Om uteslulningen 6r fdranledd av brott mot villkoren for att vara ansluten till fiberndtet,

kommer medlemmens anslutning att stdngas av med omedelbar verkan. Vid uteslutning och

avstdngning som sker pi dessa grunder, kommer inga avgifter enligt $ 7 att Aterbetalas'

$ 9. Avging
AvgAng ur foreningen sker alltid vid slutet av ett rdkenskapsdr.

En uppsagning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 mdtnader fore

rdkenskapsArets slut fdr att avgingen ska ske vid utgAngen av samma Ar. Annars sker

avg6ngen forst vid slutet av ndsta rdkenskapsir. Sker avging pi grund_ av uteslutning ska

stylelsens respektive foreningsstdmmans beslut vara fattat minst en mAnad forer

rdkenskapsirets slut.

S l0.Styrelsen
Styrelsen ska besti av ldgst tre och h6gst nio ledam6ter, med ldgst noll och h6gtst tre
suppleanter till styrelsen.
I styrelsen fir ingA personer som inte dr f6reningsmedlemmar.

Ordf6rande vdljs av f6reningsstdmman pA ett rll) Ar, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie

f6reningsstdmma som hills p€rfdljande rdkenskapsdr, medan 6vriga styrelseledamdter och

styrelsesuppleanter vdljs av foreningsstdmman pn tvi(2) 6r, d.v.s. fram till slutet av den

ordinarie foreningsstdmma som hAlls andra rdkenskapsAret efter valet, fast vdxellvis si att

ungefdr halva styrelsen vdljs varje 6r.

Forutom ordf6randen konstituerar styrelsen sig sjdilv.

Styrelsesuppleanter tjdnstgdr i vald ordning men har alltid rdtt att narvara, delta i diskussionen
och l6gga forslag dven vid styrelsemdten ddr samtliga ordinarie ledamoter deltar.
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S 11. Firmateckning
Foreningens firma tecknas, forutom av styrelsern, av den/de som styrelsen utser.

S 12. Revisor
Fi ordinarie foreningsstdmma ska irligen vdljars en till tvi revisorer med hdgst tlrd

revisorssuppleanter fdr tiden fram till slutet av rrdsta ordinarie foreningsstdmma.

S 13. Rdkenskapsar
Foreningens rdkenskapsir dr lika med kalenderr6r.

S l4.Arsredovisning
Styrelsen ska ldmna irsredovisningen f6r revis;ion senast en mAnad fdre ordinarie

foreningsstdmma.

S 15. Ordinarie f6reningsst5mma
Ordinarie fdreningsstdmma ska hillas fdre april minads utging. Vid ordinarie

foreningsstamma ska fOljande drenden behandlas:
1. Val av ordforande samt sekreterare vid stdmman

2. Godkdnnande av rostldingden

3. Val av tvd justeringspersoner
4. Frfuga om stdmman blivit utlyst i behdrig ordning
5. Faststdllande av dagordningen
6. Styrelsens 6rsredovisning och revisionsberdttelsen
7. Beslut om faststdllande av resultatrdkningen och balansrdkningen samt om lrur vinsten

eller forlusten enligt den faststdllda balansr-dkningen ska disponeras

8. Beslut om ansvarsfrihet it styrelseledamdterna
9. FrAgan om arvode till styrelseledam6terna och revisorerna

10. Budget
11. Medlemsavgift fdr kommande verksamhetsir
12. Beslut om antalet ledam6ter och suppleanter som ska vdljas till styrelsen

13. Val av ordforande, styrelseledamdter och eventuella suppleanter

14.Val av revisor och eventuella suppleanter
15. Val av valberedning, minst tvd personer, viarav en sammankallande

16. Ovriga drenden som ska tas upp pA fdrenirngsstdmman enligt lag eller foreningens

stadgar, och som anmdlts till styrelsen SeIlr?st en m6nad f6re Arsmotet.

S 16. Extra fiireningsstdmma
Extra foreningsstdmma ska utlysas av styrelsern dd det behOvs och dd det, f6r behandling av

uppgivet arende, skriftligen begdrs av revisor r:ller minst en tiondel (1110) av fdreningens
medlemmar.
Vid extra f6reningsstdmma fir inte beslut fattas i andra drenden dn de som angivits i kallelsen'

S 17. R6striitt
Vid f6reningsstdmma har varje medlem en r6s;t.

Medlem fiiforetradas av ombud som dr maker/maka/sambo eller annan medlent. Ett ombud

fir endast f6retrdda en medlem.
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S 18. Kallelse och andra meddelanden
Styrelsen kallar till fdreningsstdmma.
Kallelse tillforeningsstdmma ska innehAlla en uppgift om de drenden som ska
fdrekomma.
Kallelsen ska utfdrdas tidigast sex veckor fdre och senast tvA veckor fore bAde
ord inarie f6 ren i ngsstdmma och extra foren iin gsstdmma.

Styrelsen ska avge 6rsredovisningen till revisorerna senast sex veckor fore stdmman.
Revisorerna ska avge revisionsberdttelsen senast tre veckor fcire stdmman.
Senast tvA veckor f6re stdmman ska Arsredovisningen och revisionsberdttelsen finnas
tillgiinglig fdr med lemmarna.

Kallelse tillforeningsstdmma och andra merddelanden sker genom brev med posten
eller med E-post till samtliga medlemmar. DA kallelse gdtt ut till f6reningsstdmman ska
styrelsen omedelbart underrdtta revisorernia om detta genom brev.
Andra meddelanden frAn styrelsen sker genom brev med posten eller med E-post till
samtliga medlemmar.

S l9.Vinstfdrdelning
Fritt eget kapital enligt faststdlld balansriikning ska, sedan i lag fdreskriven avsdttning till
reseMonden har skett, enligt fdreningsstdmmans beslut foras i ny rdkning och/eller fonderas
fdr sdrskilt dndamil och/eller utdelas till medlernmarna som iterbdring if6rhillande till erlagda
avgifier.

S 20. Uppldsning
Vid f6reningens uppldsning ska foreningens behdllna tillgAngar fdrdelas mellan nredlemmarna
i fdrhAllande till inbetalda insatser.

S 2l.Stadgeindring
Stadgedndring sker enligt lagen om ekonomiska foreningar.

S 22. Ovrigt
Fdr frigor som inte regleras i dessa stadgar gdller lagen om ekonomiska f6reninltrar.
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