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srADGARron Bredband i Klastorp ekonomisk förening
§§r-23

Antagna av ftireningens medlemmar vid konstituerande sammanhäde 201I-i l-08

$J"llffinamnär Bredband i Klastorp ekonomisk forening

§ z Åtlo,qMÅt ocuvERKSAMHET
iOreningen har till ändamål att fiämja medlemmarnas ekonomiska inkessen genom att tillhandahålla

medleminarna nätanslutning genom-hogkvalitatiw bredband fiir bl a data- och telekommunikation och tjänster

ftir deras nyttjande av ans}itrilog"o su*t genom annan dåirmed sammanhängande och ftrenlig vetksamhet.

Medlemmårna skall delta i vsrksamheten genom att nyttja ftireningens tjänster.

§ 3 FÖRENTNGENS SÅrE
Föreningen har sitt säte VARBERGS KOMMUN.

§4 MEDLEMSKAP
i;tt msdlem kan antas en sökande som äger fastighet inom fiireningons verksamhetsområde, som utgörs av

KLASTORPS By MED OMNEJD med omnojd, och som kan förväntas fiilja flireningens stadgar och beslut

sanrt bidra till ftirverkligande av ftireningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan enda§t en av

delägarna vara formell ä"0t"-. Ansökan om medlemskap görs stciftligt till föreningen pä av ftireningen

tillhandahållet fonnulåir.
Ansökan om inträde ptövas av styrelsen,

§ 5 MEDLEMSÅLIGGANDE
varje medlem iir s§ldig att betala de stadgeenliga och 

"v 
6rcningsstiimman faststiillda insatserna och avgifterna

samt även i övrigt ftilja ftreningens stadgar och beslut.

§ 6 TNSATS
Varje medlem ska delta i ftireningen med ett insatsbeiopp om 100 SBK per av medlemmeninom

verksamhetsområilet ägd och ansiuten fastighet. Insatsen skall betalas kontant när medlemskap hm beviljats' En

insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska ftlreningar'

Nled awlatenfastighet menas fastighet iom planeras att bli eller Eir ansluten eller furberedd fÖr anslutning till
ftireningens nätverk.

§ 7 ÅRSAVGTFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av ftireningsstätrmlan, dock högst

100 SEK, Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ s ÖvRrcA AVGIFTER
itir utnffiande av fdreningens tjiinster skall avgift utgå. Avgiften fdr de olika tjänster ftireningen tillhandahåller

faststälis äv styretsen och iegleräs i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjlinsten och ftireningen.

§ 9 UTESLUTNING
än medlem som bq,ter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar frreningen eller motarbetar dess intressen

eller ttndamål kan av styrelsen uleslutas ur forenin[en. En utesluten medlem kan häns§uta frågan om uteslutning

till flireningsstänrman [eno, att anmiila detta till st5relsen inom en månad Aån det att meddelandet om

utesluhring skickades tilt medlemmen.

§ to AVGÅNG
Utom i de fall som är bestämda på ett s?irskilt sätt i lagen om ekonomiska ftireningar sker en avgång ur

foreningen vid räkenskapsårets ilut. Änsökan om utträde ur fiireningen skall ställas till styrelsen och skall ske

skriftligen minst 3 månader ftire räkenskapsärets slut.
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§ 11 STYRELSE
§tp"l**, ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst två och högst fem supple-anter. Ordftirande

"at1* "u 
frreningsstämman på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter välis av fÖreningsstiimman på

wå år, fast vaxelvis så att ungefiir halva styrelsen vä{is varje fu. Förutom ordftirande konstituerar styrelsen sig

själv.
Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 12 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas, ftirutom av s§rrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 13 REVISORER
iå ordinarie foreningsstämma skall årligen väljas låigst en och högst två revisorer och högst en revisorsuppleant

fram till slutet av nästa ordinarie ftireningssämma.

§ 14 RI\KENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår iir lika med kalenderår.

§ ls ÅRSREDOVISNING
Sty.rlmn ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorema senast en månad före ordinarie

frreningsstänma,

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÅMMÄ
ördinarie ftireningsstämma skall hållas fiire juni månads utgång. Vid ordinarie ftireningsstämma ska ffiljande

iirenden behandlas:
1. Val av ordftirande samt selseterare vid stämman.
2- Godkiinnande avröstlängden.
3. Val av tvåjusteringspsrsoner.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning-
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen-

?. Beslut om fastställande av balansrtikningen och resultaträloingen samt om disposition av ärets vinst eller
ftirlust enligt den fastställda balansräkningen.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9. Frågan om arvoden till styrelseledamötema och revisorer.
10. Budget.
I l. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av s§nelseledamöter och styrelsesttppleanter'
13. Val av revisorer och revisorssuppleant.
14. Val av valberedning, tVä personer, varav en skall vara sammankallande.

15. öwiga åirenden som ska ä* rpp på ftireningsstärnman enligt lag eller fdreningens stadgar, och som

anmälts till styrelsen senast Sra veckor ft're årsmötet.

§ l7 RÖSTRÄTT
Vid fOreningsstlimma har varje medlern en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster'

§ 18 KÅLLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse titl frreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fi,ra veckor Itire

ftireningsstämman och seilast två veckor fiire ordinarie ftireningsstämma samt senast en vecka före extra

fiirenin[sstärnma. Dä kaltelse gått ut till ftireningsstämman ska styrelsen omedelbmt underrätta revisorerna om

detta genom brev. Andra meddelanden ffin styrelsen dishibueras med e-post. I den män enskild medlem inte kan

näs via e-post kan ordinarie postgång användas.

§ le vTNSTFÖn»nmrmc
FriU eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag fdresluiven avsättning till reservfonden hm skett,

enligt ftireningsstärnmans beslut fdras i ny räkning eller fonderas.

§ 20 IIPPLÖSNTNG
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Vid fdreningens upplösning ska ftireningens behållnatillgångar fiördelas mellan medlemmarna i ftirMllande till
inbetalda medlemsinsatser enligt §6.

§ 21 STADGEÄNDRTNG
Stadgeandring sker enligt lagen om ekonoroiska ftireningar.

§22 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Via .r,tru fijreningsstämma frr inte beslut fattas i andra ärender iin de som angivits i kallelsen.

Extra föreningsstä'mma kan utssas, ftirutom av styrelsen, då det av behandling ftiruppgivet ärende slriftligen
påfordras av revisor eller minst 10 %o av fÖreningens medlemmar.

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


