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Proposition 1 från styrelsen till föreningsstämman 2016
Vi förslår en rad med ändringar av stadgarna för att förtydliga och eller förbättra föreningens syfte och
arbetet i föreningen.
1) Medlem ska den vara som genom skriftligt avtal anslutit sin fastighet till vår framtida
fiberanläggning, inga andra.
2) Det råder en viss juridisk röra i begreppet kring den insats/avgift som ska betalas i nuvarande
stadgar. Varje medlemskap innebär att medlemmen förbinder sig att betala en kapitalinsats som
består av en insats på 100 kr (kallad medlemsinsats) och ytterligare upp till 20 000 kr i insats för sin
anslutning (kallad anläggningsinsats). Tillsammans bildar detta kapitalinsatsen för varje medlem. Den
del som är anläggningsinsats ska uteslutande användas för att finansiera byggnation av
fiberanläggningen och kvar är 100 kr som är medlemmens ”aktiekapital” i den ekonomiska föreningen.
3) Föreningens verksamhet finansieras av årsavgifterna som beslutas på föreningsstämman varje år
och ska täcka årets kostnader för föreningens egen verksamhet, inte projektet att bygga
fiberanläggning. Ändringen av ordet medlemsavgift till årsavgift ska göra det tydligt.
4) Vi har noterat att stadgarna saknar punkter för motioner och propositioner och deras hantering
vilket vi har lagt till dagordningen för föreningsstämman. Likaså har vi noterat att en plan för
verksamheten framåt i tid saknas och föreslår att det finns i dagordningen. Det ger styrelsen en
möjlighet att informera om föreningens närmaste framtidsplaner. Numreringen efteråt ändras därför
som följd av dessa tre punkter.
5) Vi har konstaterat att det är lämpligt att en medlem som har förhinder ska kunna lämna en fullmakt
till en annan medlem att föra medlemmens talan, Dock finner vi det lämpligt att begränsa rättigheten
till maximalt en fullmakt för en närvarande medlem.
STADGAR FÖR ASKERÖN/SÄCKEBÄCK EKONOMISKA FIBERFÖRENING.
Dessa stadgar har antagits av årsmötet 2016-04-24
§ 4 MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som
utgörs av Säckebäck, L:a Askerön och S:t Askerön med omnejd.
En medlem skall ha godkänt anslutningsavtal och förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt
bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en
delägare vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på en av
föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.
Arrendator skall jämställas med fastighetsägare i dessa stadgar. Även hyresgäst kan jämställas med
fastighetsägare om det är ändamålsenligt.
§ 6 KAPITALINSATS
Varje medlem ska delta i föreningen med en kapitalinsats om lägst 100 och högst 20.000 Kr för per av
medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsen skall betalas på anvisat
sätt när medlemskap beviljats varav 100 kr betalas vid inträde. Resterande belopp betalas enligt
styrelsens anvisningar. Med ansluten fastighet menas fastighet som är eller planeras att bli ansluten
eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk.
§ 7 ÅRSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala årsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock
högst 500 SEK. Årsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
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§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska
följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets
vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11. Propositioner som ska tas upp på förenings föreningsstämma enligt lag eller föreningens
stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
12. Motioner som ska tas upp på förenings föreningsstämma enligt lag eller föreningens stadgar,
och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
13 Verksamhetsplan.
14 Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
15. Val av ordförande
16. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
17. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
18. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
19. Mötets avslutande
§ 18 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst samt möjlighet att företräda en röst via fullmakt för en
annan medlem.

