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Med anledning av tidigare beslut om stadgeändringar på årsmöte och som förnärvarande kräver 
beslut på två årsmöten, samt  ny lag som trädde i kraft 1 Juli 2016 för ekonomiska föreningar 
vilket kräver stadgeändringar, finns nedan styrelsens förslag till stadgeändringar inför årsmöte 
2017-05-10. 

Gällande stadgar samt Nytt förslag vid årsmöte 2017-05-10. 

 
Gällande stadgar 

§ 4 MEDLEMSKAP 

Till medlem kan antas fastighetsägare inom föreningens verksamhetsområde och som tecknat 
avtal om anslutning av fastighet till föreningens kommunikationsnät, om sökanden i övrigt kan 
förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens 
ändamål. 

Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. Ansökan 
om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan 
om inträde prövas av styrelsen. Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med 
fastighetsägare. 

 

Nytt förslag vid årsmöte 2017-05-10 

§ 4 MEDLEMSKAP 

Till medlem kan antas fastighetsägare inom föreningens verksamhetsområde och som tecknat 
avtal om anslutning av fastighet till föreningens kommunikationsnät, om sökanden i övrigt kan 
förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens 
ändamål. 

Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara medlem. Ansökan om 
medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om 
inträde prövas av styrelsen. Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med 
fastighetsägare. 

 

 

 

Gällande stadgar  

§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE 

Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda 
insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. 

 

Nytt förslag vid årsmöte 2017-05-10 

§ 5 Utgår då lika skrivning finns i §6 och §7  
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Gällande stadgar  

§ 6 INSATS 

Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp från 200 SEK upp till 22 000 SEK för varje 
ansluten fastighet. Insatsbeloppets storlek beslutas vid ordinarie föreningsstämma enligt § 16 
eller vid extra föreningsstämma enligt § 17. Insatsen skall  betalas till föreningens konto inom 
två veckor efter att medlemskap beviljats. Resterande belopp betalas enligt styrelsens 
anvisningar. En insats återbetalas i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. lagen om 
ekonomiska föreningar. 

 

Nytt förslag vid årsmöte 2017-05-10 

§ 6 INSATS 

Medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp från 200 SEK upp till 30000 SEK för varje 
ansluten fastighet. Insatsbeloppet storlek beslutas vid föreningsstämma. Insatsen skall betalas 
till förenings konto inom två veckor efter medlemskap beviljats. En insats återbetalas i enlighet 
med bestämmelser i 4 kap.  lagen om ekonomiska föreningar. 

 

 

 

 

 

Gällande stadgar  

§ 15 ÅRSREDOVISNING 

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad  
före ordinarie föreningsstämma. 

 

Nytt förslag vid årsmöte 2017-05-10 

§ 15 ÅRSREDOVISNING 

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast sex veckor  
före ordinarie föreningsstämma. 

 



 
 
Sundholmens fiberförening styrelseförslag till stadgeändringar vid årsmöte 2017-05-10  

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gällande stadgar  

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande. 

 

Nytt förslag vid årsmöte 2017-05-10 

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

14. Val av valberedning, som skall bestå av minst två personer, varav en skall vara 
sammankallande. 

 

 

 

 

Gällande stadgar  

§ 18 RÖSTRÄTT 

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 5 
röster. 

 

Nytt förslag vid årsmöte 2017-05-10 

§ 18 RÖSTRÄTT 

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 5 
röster. 
Medlem får företrädas av ombud som är maka/make/sambo, annan medlem eller 
ställföreträdare för annan medlem. En medlem får inte företrädas av fler än ett ombud.  

Ombudet skall ha skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt. 

Fullmakten uppvisas i original vid föreningsstämman. En fullmakt gäller högst ett år från 
utfärdandet. 

Ett ombud får endast företräda en medlem. 
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Gällande stadgar  

§ 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN 

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev med posten. Kallelse ska ske 
tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie 
föreningsstämma. samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Revisor skall genast 
underrätts om kallelse. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån 
enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.  

 

Nytt förslag vid årsmöte 2017-05-10 

§ 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN 

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse sker skriftligen via e-post eller brev med posten. 
Kallelse ska ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie 
föreningsstämma. Revisor skall genast underrätts om kallelse. Alla kallelser, meddelanden och 
all annan information som ska lämnas till medlemmarna får skickas till medlemmarna per e-post 
under de förutsättningar som anges i 1 kap. 8 § lagen om ekonomiska föreningar. En av 
förutsättningarna är att medlem samtyckt till att all information lämnas per e-post. Detta 
samtycke får när som helst återkallas. 

 

 

 

Gällande stadgar  

§ 20 VINSTFÖRDELNING 

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till 
reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas för 
särskilt ändamål. 
 

Nytt förslag vid årsmöte 2017-05-10 

§ 20 VINSTFÖRDELNING 

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny 
räkning eller fonderas för särskilt ändamål. 
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Gällande stadgar 

§ 21 UPPLÖSNING 

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i 
förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt §6. 

 

 

Nytt förslag vid årsmöte 2017-05-10 

§ 21 UPPLÖSNING 

Vid föreningens upplösning genom försäljning till extern köpare och där de fiberanslutnas 
medlemskap och ägande avslutas skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan 
medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enlig §6. Före denna fördelning sker 
skall dock markägare som inte tidigare fått ekonomisk kompensation för upplåtelse av mark till 
stamledning ersättas med en intrångsersättning motsvarande vid för den tidpunkten gällande 
statlig eller motsvarande vedertagen intrångsersättning för nedgrävning av ledning. 

Med stamledning avses ledning som betjänar mer än en fiberanslutning. 

För beslut om att upplösa förening, likvidation, gäller vad som föreskrivs i 11 kap. lagen om 
ekonomiska föreningar. 

 

 

 

 


