Tjurkhult den 29 april 2015

Version 1.3

Stadgar för Tjurkhult lnfrastruktur Ekonomisk förening
S 1 Föreningens Namn

Föreningens namn är Tjurkhult lnfrastruktur Ekonomisk förening
$ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

o

förbereda och genomföra uppbyggnaden av fibernät för högkvalitativt bredband för
bland annat data och telekommunikation i Tjurkhult med omnejd

o
.
o
o

tillhandahålla medlemmarna anslutningtill fibernätverket
föreningen skall äga och förvalta fibernätverket
tillhandahålla medlemmarna andra infrastrukturlösningar
medlemmarna ska delta iverksamheten genom att delta iförberedelsearbetet för
anslutning och genom att utnyttja föreningens tjänster

I 3 Föreningens

säte

Styrelsen har sitt säte i Ronneby kommun
$ 4 Antagande av ny medlem

Medlemskap kan beviljas fastighetsägare i Tjurkhult med omnejd som ansluter sin
fastighet tillTjurkhult lnfrastrukturs fiberoptiska nät. Om en fastighet har flera ägare kan
endast en av delägarna vara formell medlem.
Medlemskap kan även beviljas person som bor eller bedriver verksamhet i fastighet som
ansluts, förutsatt fastighetsägarens godkännande av fastighetsanslutningen.

Medlem kan vara juridisk eller fysisk person.
Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare

Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen och provas av styrelsen.
S5

Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga anslutningsavgifter och av styrelsen
fastställda avgifter samt i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.
Där så behövs för anläggningen av föreningens nät, är medlem skyldig att upplåta mark
på egen fastighet för ledningsdragning utan intrångsersättning. Villkoren för sådan

upplåtelse regleras i särskilt upplåtelseavtal mellan föreningen och samtliga
fastighetsäga re.
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6 Förvärv av andel
Har medlems andel övergått

till annan genom överlåtelse, såsom köp, gåva,

arv.

testamente eller bodelning, får förvärvaren inträda som medlem iöverlåtarens ställe, om
förutsättningarna för medlemskap enligt 5 4 uppfylles och ansökan om medlemskap
gjorts inom sex (6) månader efter förvärvet.
Om den som förvärvat medlems andel iföreningen inte ansöker om medlemskap eller
om ansökan avslås, skall den medlem från vilken andelen övergått därmed anses ha sagt
upp sig till utträde ur föreningen. Förvärvaren har i sådant fall den rätt som tillkommer
den avgående medlemmen.

57 lnsats
Varje medlem ska delta iföreningen med ett insatsbelopp på högst 25.000 kronor.
lnsatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats.
Föreningsstämman kan besluta om nedsättning alternativt återbetalning av insats. Dock
maximalt 5000 SEK per medlem och år. Detta under förutsättning att föreningens

ställning i övrigt tillåter ett sådant förfarande. Beslut om ovanstående fattas av enkel
majoritet vid en föreningsstämma.

lövrigt återbetalas endast insats ide fall som sägs i lagen om ekonomisl<a föreningar.
$8 Avgifter
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av
föreningsstämman, dock högst 100 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och
inom den tid som styrelsen bestämmer.
För nyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänsterna
föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas
mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.
5 9 Uppsägning av medlemskap

Uppsägning

till utträde ur föreningen

skall ske skriftligen och tillställas styrelsen.

I samband med avgång ur föreningen förlorar medlemmen rätt att delta i överläggningar
och beslut om föreningens angelägenheter.

Försäljning eller överlåtelse av fastighet innebär även uppsägning av medlemskapet i
föreningen. Det åligger fastighetsägaren att tillföreningen anmäla fastighetsförsäljning.

I 10 Uteslutning
Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning
fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens intressen eller ändamå1, får
uteslutas av styrelsen. Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i
överläggn ingar och beslut om fören in gens an gelägen heter.
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I 11Avgång ur föreningen
Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår varunder uppsägning
utträde, eller annan anledning till avgång, skett.

till

Uppsägningtill utträde skall ske senast en (1) månad före räkenskapsårets utgång.
$ 12 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av lägsttre (3) och högst
fem (5) ordinarie ledamöter och högst två (2) suppleanter.
Styrelsen väljs vid föreningsstämman växelvis på två och ett år så att ungefär halva
styrelsen väljs varje år. Valen gällerförtiden till dess nästa ordinarie föreningsstämma
har hållits.
Till styrelsen kan den väljas som uppfyller minst ett avföljande kriterier:
a) är medlem.
b) bedriver verksamhet i medlemsfastigheten.
c) är arrendator eller hyresgäst i medlemsfastigheten.
d) har ett naturligt samband med medlemsfastigheten genom att vara närstående till
personerna under a), b) eller c).
Styrelsens ordförande utses av stämman, övriga befattningshavare utser styrelsen

sinsemellan.
Styrelsen är beslutsför när antalet ordinarie ledamöter och tjänstgörande suppleanter
överstiger hälften av hela antalet ordinarie ledamöter.
Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslut dock utgöra mer än hälften av
hela antalet ordinarie ledamöter.
Suppleant skall alltid kallas till styrelsens sammanträde. Suppleant, som inte tjänstgör
ordinarie ledamots ställe, får deltaga iförhandlingarna, men ej i besluten.

i

Där ej annat sägs i dessa stadgar eller följer av lag, fattas beslut med enkel majoritet. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid Personval då lotten får avgöra.
5 13 Valberedning

Till valberedning intill nästkommande ordinarie föreningsstämma, utses minst tre
ledamöter, varav en sammankallande samt en suppleant.
5 14 Årsredovisning

Styrelsen är skyldig att upprätta och avlämna årsredovisning omfattande
förvaltn i ngsberättelse, resu ltaträ kning och balansrä kning.
Årsredovisningen skall avlämnas till revisorerna senast en (1) månad före ordinarie
föreningsstämma.
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$ 15 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen, dock alltid minst två i förening.
5 15 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden

l

januari - 31 december.

5 17 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid

föreningsstämma förtiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits, (2) ordinarie
revisorer, krav som ställs är att revisorn lägst skall ha F-skatt, inga skulder hos kronofogden, vara
momsredovisning skyldig samt högst en (1) revisorssuppleant.
Revisorn och suppleanten får utses både inom och utom medlemskretsen.
S 18 Revision

Årsrevisionen skallvara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen senast
två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma.

I 19 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast under maj månad.
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner det erforderligt eller då det för
uppgivet ändamål skriftligen begärs av minst en revisor eller minst en tiondel (L/L}) av
samtliga röstberättigade medlem mar,

Varje medlem har en röst.
Rösträtt genom fullmakt ärtillåten dockfår ingen medlem företräda mer än en annan
medlem.
Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denne av den som
styrelsen utsett.
Kallelse tillföreningsstämma och andra medelanden sker genom brev med posten eller
via e-post till samtliga medlemmar.
Kallelse till ordinarie stämma skall vara utsänd tidigast fyra (a) veckor och senast två (2)
veckor före stämman.
Kallelse till extra stämma skall vara utsänd senast en (1-) vecka före stämman. I kallelsen
skall angivas de ärenden, som skall bli föremål för behandling.

Styrelsen skall omedelbart, genom brev eller mail underrätta revisorerna att kallelse
utgått till föreningsstämma.

Sida 4 av 7

Version

S 20

Tjurkhult den 29 april 2015

1".3

Ärende på ordinarie stämma

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

1.
2.

Val av ordforande för stämman
Anmälan av styrelsens val av protokollförare

3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
6. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse
B.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

9.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

10. Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansrä kn ingen
11. Bestämmande av arvode

till styrelsens ledamöter och förtroendevald revisor

12. Val av styrelse

a. Beslut om antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
b. Val av ordförande
c. Val av ordinarie ledamöter
d. Val av styrelsesuppleanter
13. Val av revisor och revisorssuppleant

a. Val av ordinarie revisorer
b. Val av revisorssuppleanter
14. Val av valberedning
15. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits
16. Övriga ärenden, som stämman beslutar upptaga

till stämman

till behandling

5 21 Motionstid

Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen
anmälas till styrelsen senast en (1) månad före stämman.

I22 Meddelande
Andra meddelande än kallelse till föreningsstämma skall delgivas till medlemmarna
genom brev eller via anmäld mailadress.
5 23 Vinstdisposition

Uppkommer vinst iföreningens verksamhet skall i lag föreskriven avsättning till
reservfond ske. Vad därefter återstår skall enligt föreningsstämmans beslut föras i ny
räkning eller avsättas tillfond för särskilt ändamå1.
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5 24 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen sker genom beslut vid två på enkel majoritet och vid
den andra stämman med kvalificerad majoritet enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Beslut kan även ske vid en stämma underförutsättning att samtliga röstberättigade
medlemmar är företrädda och är eniga om beslutet.
S

25 Behållna tillgångar vid upplösning
Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna.
Därvid skall med medlemmarna först få tillbaka inbetalda insatser.
Vad som därefter återstår fördelas mellan medlemmarna i förhållande
avgifter under de senaste tre (3) verksamhetsåren,

till erlagda

5 26 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar sker enligt samma beslutsordning och kvalifikation
som vid beslut om upplösning av föreningen, se 5 24 i dessa stadgar.

527 Medlemsförteckni ng
Styrelsen ansvarar för att medlemsförteckning föres.
Förteckningen skall minst innehålla:

Medlemmarnas namn, adress och fastighetsbeteckning
Det sammanlagda beloppet av inbetalda medlemsinsatser enligt den senast fastställda
ba

lansräkningen.

5 28 Hänvisning

till lagen om ekonomiska föreningar

Beträffande föreningens förhållande i övrigt gäller vad som föreskrivits i lagen om
ekonomiska föreningar.
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ANTAGANDE AV STADGAR

lntygas att dessa stadgar antagits vid ordinarie föreningstämma med

Tjurkhult lnfrastruktur Ekonomisk förening den 29 april 2015.

ordförande vid stämman

Bevittnas
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