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§ 1 rrRMA
Föreningens naflln åir Högsäters Fiber ekonomisk ftirening.
§

2

ÄN»,q.MÅL ocH VERKSAMHET

Föreningen har till åindamål att friimja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett
eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet fiir bl.a. data- och
telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna
renodlade trafiktjiinster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan
sammanhiingande och ftirenlig verksamhet.
Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja ftireningens tjåinster.
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§ 3 FÖRENTNGENS SÅTE
Föreningen har siu säte i Fåirgelanda kommun.

§

4 MEDLEMSKAP

som äger fastighet inom ftreningens verksamhetsområde,
som utgörs av område angråinsande till Högsäters tåitort i Fiirgelanda kommun och som kan
ftirvtintas ftilja ftireningens stadgar och beslut samt bidra till ftirverkligande av foreningens
åindamåI. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem.
Ansökan om medlemskap görs skriftligf till foreningen på av ftireningen tillhandahållet

Till medlem kan antas en sökande

\/

formuliir.
Ansökan om inträde prövas av styrelsen.
Arrendator skall jämstiillas med fastighetsägare i dessa stadgar. Åven hyresgäst kan jiimsttillas
med fastighetsägare om det iir åindamålsenligt.
§

5 MEDLEMS År,rCCANnr

Varje medlem zir skyldig att betala de stadgeenliga och av ftireningsstiimman faststiillda
insatserna och avgifterna samt även i öwigt fiilja ftireningens stadgar och beslut.
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§ 6 TNSATS
Varje medlem ska delta i ft)reningen med ett insatsbelopp om lägst 100 och högst 30 000 kr
per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsen skall
betalas kontant niir medlemskap har beviljats.l00 kr betalas vid intråide. Resterade belopp
betalas enligt styrelsens anvisningar.
Med ansluten fastighet menas fastighet som planeras att bli eller åir ansluten eller forberedd
ftir anslutning till ftireningens nätverk.

§ 7 ÅRSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till ftreningen betala medlemsavgift, som beslutas av
foreningsstiimman, dock högst 500 SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den
tid som styrelsen bestiimmer.
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Övnrcn AVGITTER
§
Föreningen har rätt att ta ut en anslutningsavgift ftir att ansluta en fastighet till ftireningens
kommunikationsnät. Föreningen har också rätt atl fortlöpande ta ut en nätavgift som
ersäthring ftir att upprätthålla den anslutna fastighetens forbindelse med andra
kommunikationsnät, dvs fortlöpande tillhandahåller nätkapacitet ftir bl.a. data- och
telekommunikation. Dessa avgifter skall regleras i de ansluuringsavtal som skall upprättas
mellan ftireningen och medlemmama.
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Ersättningen ftir eventuella renodlade trafiktjiinster bestiims fran tid till annan av styrelsen
med utgångspunkt fran vilka tjiinster som avses och deras omfattning.

§

9 UTESLUTNING

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar ftireningen eller
motarbetar dess intressen eller iindamålkan av styrelsen uteslutas ur ftireningen. En utesluten
medlem kan håinskjutafråryanom uteslutning till föreningsstiimman genom att anmäla detta
till styrelsen inom en månad fran det att meddelandet om uteslutring skickades till
medlemmen.
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§ 10 AVGÅNC
Utom i de fall som tu bestilmda på ett såirskilt sätt i lagen om ekonomiska ftireningar sker en
avgång ur fiireningen vid råikenskapsårets slut. Ansökan om uttriide ur ftireningen skall ståillas
till sfielsen och skall ske skriftligen minst 3 månader ftire råikenskapsårets slut. Vid avgang
på grund av uteslutning fiirutsätts beslutet vara fattat inom samma tid innan råikenskapsårets
slut. Avgång fär dock ej ske tidigare än 5 år efter inträde, uhdantag då medlemskap skall
överlåtas till ny fastighetsägare. Vid uttriide ur Föreningen återbetalas det lägre
insatsbeloppet, det vill säga 100 kr. Resterande insatsbelopp fiirviintas fastighetsägare ffi
tillbaka vid ftirsåiljning av fastigheten. I samband med ftirsiiljning av fastigheten ftirutsätts den
nye fastighetsägaren ansöka om medlemskap och medlemskapet diirmed övergfu på denne.
§ 11 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med en och högst fem suppleanter.
Ordftiranden väljs av foreningsstiimman på 1år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
väljs av ftireningsstiimman på två år, fast v?ixelvis så att ungeftir halva styrelsen väljs varje år.
Förutom ordftiranden konstituerar styrelsen sig själva Styrelsesuppleanter har rätt afi niirvara
vid styrelsemöte.
§ 12 TIRMA'.TECKMNG
Föreningens firma tecknas, fiirutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.
§ 13 REYISORER

På ordinarie ftireningsstiimma skall årligen viiljas lägst en och högst två revisorer och högst en
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revisorsuppleant fram

till

slutet av n?ista ordinarie ftireningsstiimma.

§ 14 RIIKENSKAPSÅR
Föreningens riikenskapsår iir lika med kalenderår.
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§ 15 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen ska låimna årsredovisningshandlingarna
ordinarie ftireningsstiimma.

till revisorerna

senast en månad fibre

§ 16 ORDINARTE FÖRENINGSSTTiMMA
Ordinarie foreningsstiimma skall hållas ftire juni månads utgang. Vid ordinarie
fiireningsstiimma ska fiiljande åirenden behandlas:
1. Val av ordforande samt sekreterare vid stiimman.
2. Godkiinnande av röstliingden.
3. Val av två justeringspersoner.
4. Fråga om stitunman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Faststiillande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.

7.

Beslut om faststiillande av balansriikningen och resultatriikningen samt om disposition
årets vinst eller forlust enligt den faststiillda balansråikningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Fragan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Budget.
11. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Val av revisorer och revisorssuppleant.
14. Val av valberedning, lägst två och högst 5 personer, vaxav en skall vara
sammankallande.
15. Övriga åirenden som ska tas upp på ftireningsstiimman enligt lag eller fiireningens
stadgar, och som anmälts till styrelsen senast firra veckor fiire arsmötet.
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§ 17 RÖSTRTiTT
Vid fdreningsstiimma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt
10 röster.
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§ 1S KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till ftireningsstiimma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast
fira veckor ftire föreningsstiimman och senast två veckor fiire ordinarie föreningsstiimma
samt senast en vecka fiire extra ftireningsstiimma. Då kallelse gått ut till ftireningsst?imman
ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detia genom brev. Andra meddelanden
från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan
ordinarie postgång anviindas.
§ 19 VINSTFÖRDELNING
Frifi eget kapital enligt faststiilld balansriikniug ska, sedan i lag fiireskriven avsåittning till
reserr.fonden har skett, enligt ftireningsstiimmans beslut ftiras i ny råikning eller fonderas.
§ 20 UPPLÖSNING
Vid fiireningens upplösning ska fiireningens behållna tillgangar fiirdelas mellan
medlemmama i ftirhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt §6.
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§ 21 STADGETiNDRTNG
Stadgeåindring sker enligt lagen om ekonomiska ftireningar.
§22 EXTRA rÖnnNrxGSSTriMMA
Vid extra ftireningsstiimma fär inte beslut fattas i andra ålrenden iin de som angivits i kallelsen.
Exta ftireningsståimma kan utlysas, ftirutom av styrelsen, då det av behandling ftir uppgivet
oÄ av fiireningens medlemmar.
iirende skriftligen påfordras av revisor eller minst l0

23 ÖYRIGT
I öwigt gäller lagen om ekonomiska ftireningar, SFS 1987:667
§

