STADGAR FOR OXABACK FIBER EKONOMiSK FORENING
§ 1 FORENINGS NAMN
Foreningens namn ar Oxaback Fiber Ekonomisk forening.
§ 2 ANDAMAL OCH VERKSAMHET
Foreningen har till andamal att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
Tillhandahalla medlemmarna natansiutning till kommunikationsnat for bredband (bl.a. data
och telekommunikation) och tjanster for nyttjande av anslutningen samt bedriva annan darmed
sammanhangande och forenlig verksamhet.
Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja foreningens tjanster.
§ 3 STYRELSENS SATE OCH FQRENiNGENS VERKSAMHETSOMRADE
Foreningens styrelse skall ha sitt sate i Marks kommun. Foreningens verksamhetsomrade ar
Oxabacks Forsamling med postort Oxaback och postnummer 51195 och narliggande omraden.
§ 4 MEDLEMSKAP
Till mediem kan antas fastighetsagare inom foreningens verksamhetsomrade och som tecknat avtal
om anslutning av fastighet till foreningens kommunikationsnat, om sokanden i ovrigt kan forvantas
folja foreningens stadgar och beslut samt bidra till forverkligande av foreningens andamal,
Om en fastighet har flera delagare kan endast en av delagarna vara formell mediem. Ansokan om
medlemskap gors skriftligt till foreningen pa av foreningen tillhandahallet formular. Ansokan om intrade
provas av styrelsen. Om det ar andamalsenligt far arrendator jamstallas med fastighetsagare.
§ 5 MEDLEMS SKYLDIGHETER
Varje medlern ar skyldig att betala de stadgeenliga och av foreningsstamman faststallda insatserna
och avgifterna samt aven i ovrigt folja foreningens stadgar och beslut.
§ 6 INSATS
Mediem ska delta i foreningen med ett insatsbelopp om lagst 100kr och hogst 30 OOOkr for varje
fastighet. Av insatsbeioppet ska SOOOkr betalas till foreningens konto senast inom tva vector efter
undertecknandet av fastighetsanslutningsavtalet.
Resterande beiopp betalas pa det satt och inom den tid som styrelsen bestammer.
En insats aterbetalas forst ett ar efter medlems avgang.
Det beiopp som aterbetalas beraknas enligt fjarde kap. 1 § lagen om ekonomiska foreningar.
§ 7 AVGIFT
§ 7.1 Mediemsavgift
Varje mediem ska arligen till foreningen betala medlemsavgift av 100 kr, som beslutas av
foreningsstamman. Medlemsavgiften betalas pa det satt och inom den tid som styrelsen bestarnmer,
§ 7.2 Anslutningsavgift
Varje mediem ska till foreningen betala en anslutningsavgift for anslutning av byggnad pa medlemens
fastighet i enlighet med overenskommet Fastighetsanslutningsavtal. Avgiften
betaias pa det satt och inom den tid som styrelsen bestammer. For fastighetsavtal som tecknas efter
byggstart av ledningsnaten, tillkommer utover insatsen, en engangsavgift i enlighet med
overenskommet anslutningsavtal for fastigheten. Avgiften betalas pa det satt och inom den tid som
styrelsen bestammer. Anslutningsavgiften kan ej aterbetalas.

§ 7.3 Andra avgifter

Avgifter for eventueila trafiktjanster bestams fran tid till annan av styreisen med utgangspunkt fran
vilka tjanster som avses och deras omfattning.
§ 8 UPPSAGNING AV MEDLEMSKAP OCH UTESLUTNING
Ett medlemskap i foreningen far sagas upp tidigast tva ar efter iniradet. Uppsagning ska goras
skriftligen till styreisen.
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbariigen skadar foreningen eller motarbetar
dess intressen eller andamal kan av styreisen utesiutas ur foreningen. En utesluten medlem kan
hanskjuta fragan om uteslutning till foreningsstamman for avgorande genom att anmala detta till
styreisen inom en manad fran det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.
Om andelen inte overiats i samband med att fastigheten avyttras, eller om den overiats men
forvarvaren inte ansoker om, respektive inte beviljas medlemskap, upphor medlemskapet och
vederborande rattsinnehavare far tillbaka den inbetalda insatsen och eventuel! beslutad vinstdelning
enligt bestammelserna i § 6 i stadgarna och i 4 kap. 1 § m.fl. i lagen om ekonomiska foreningar.
Dessa villkor galler i tillampliga delar aven nar agandet av fastighet overgar till annan pa grund av
bodelning arv eller testamente.
§ 9 AVGANG
Utom i de fall som ar bestamda pa ett sarskilt satt i lagen om ekonomiska foreningar sker avgang ur
foreningen vid rakenskapsarets slut. Ansokan om uttrade ur foreningen skail ske skriftligen til!
styreisen minst 3 manader fore rakenskapsarets slut. Annars sker avgangen forst vid pafoljande
rakenskapsars slut. Sker avgang pa grund av uteslutning skall styrelsens beslut vara fattat minst 1
rnanad fore rakenskapsarets slut. Uppha'vs beslutet av foreningsstamman har eventuell avgang som
skett dessforinnan ingen verkan.
§10STYRELSE
Styreisen ska besta av iagst tre och hogst nio ledamoter, med lagst tva och hogst fem suppleanter.
Ordforande valjs av foreningsstamman pa ett (1) ar, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie
foreningsstamma som halls pafoljande rakenskapsar, styrelseledamoter och styrelsesuppleanter valjs
av foreningsstamman pa tva ar, dvs. fram till slutet av den ordinarie foreningsstamma som halls andra
rakenskapsaret efter valet, fast vaxelvis sa att ungefar haiva styreisen valjs varje ar. Forutom
ordforande konstituerar styreisen sig sja'lv. Styreisesuppleanter har ratt att narvara vid styrelsemote.
§11 VALBEREDNiNG
Valberedningens utgors av lagst 2 ledamoter och hogst 5 ledamoter. Sammankallande valjs pa 2 ar
och ovriga ledamoter valjs pa ett ar. En av valberedningens ledamoter ska vara sammankallande.
Valberedningen har till uppgift att ta fram forslag till styrelse, suppleanter och revisorer.
§12FIRMATECKNING
Foreningens firma tecknas, forutom av styreisen, av dem som styreisen utser.
§13 REVISORER
Foreningsstamman skall arligen valja lagst en och hogst tva revisorer och hogst en revisorsuppleant
for tiden fram till slutet av nasta ordinarie foreningsstamma.
§14 RAKENSKAPSAR
Foreningens rakenskapsar ar lika med kalenderar.
§15ARSREDOV!SNING
Styreisen ska la'mna arsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en manad fore ordinarie
foreningsstamma.

§ 16 ORDINARIE FORENINGSSTAMMA
Ordinarie foreningsstamma skali hallas fore juni manads utgang. Vid ordinarie foreningsstamma ska
foljande arenden behandlas:
1.

Motets oppnande

2. Va! av ordforande samt dennes anmalan av sekreterare vid stamman.
3.

Faststallande av dagordning

4. Vai av tva justeringspersoner att tillsammans med ordforande justera stammans protokoll.
5. Vai av tva rostraknare
6.

Godkannande av rostlangden

7.

.Fraga om stamman blivit utiyst i behorig ordning.

8.

Styreisens arsredovisning och revisionsberattelsen

9.

Beslut om faststa'liande av balansrakningen och resultatrakningen samt om disposition av arets
vinst eller forlust, enligt den faststallda balansrakningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet at styreiseledamoterna.
11. Fragan om arvoden till styreiseledamoterna och revisorer
12. Beslut om arsavgift och andra avgifter efter forslag fran styrelsen
13. Beslut om insatsbeiopp efter forslag av styrelsen.
14. Beslut om antal ordinarie ledamoter och suppleanter
15. Vai av styrelseiedamoter, av dessa en ordforande samt styrelsesuppleanter.
16. Vai av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
17. Vai av valberedning varav en skall vara sammankailande
18. Ovriga arenden som ska tas upp pa foreningsstamman enligt lag eller foreningens stadgar.
19. Motets avslutande
§17MOTIONER
Arenden som medlem onskar hanskjuta till ordinarie foreningsstamma skall skriftligen anma'las till
styrelsen senast fyra veckor fore stamman.
§18 EXTRA FORENINGSSTAMMA
Extra foreningsstamma skall utlysas av styrelsen da det behovs och da det, for behandiing uppgivet
arende, som skriftligen begars av revisor eller minst 10 procent av foreningens medlemmar. Vid extra
foreningsstamma far inte beslut fattas i andra arenden an de som angivits i kallelsen.
§19ROSTRATT
Vid foreningsstamma har varje medlem en rost per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 5 roster.
Medlem far foretradas av ornbud som ar make, maka, sambo eller annan medlem med fullmakt. Ett
ombud far endast foretrada en medlem.
§ 20 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till foreningsstamma sker skriftligen via e-post eller brev med posten. Kalleise ska ske tidigast
fyraveckor fore foreningsstamman och senast tva veckor fore ordinarie foreningsstamma samt senast
en vecka fore extra foreningsstamma. Revisor skall genast underrattas om kallelse. Andra
meddelanden fran styrelsen distribueras med e-post. I den man enskild medlem inte kan nas via
e-post kan ordinarie postgang anvandas.

§ 21 VINSTFORDELNING
Fritt eget kapital enligt faststalld balansrakning ska, sedan i lag foreskriven avsattning till reservfonden
har skett, enligt foreningsstammans beslut foras i ny rakning eller fonderas for sarskilt andamal.
§22UPPLOSNING
Vid foreningens upplosning ska foreningens behallna tillgangar fordelas mellan medlemmarna i
forhallande till inbetalda medlemsinsatser enligt § 6.
§ 23 STADGEANDRING
Stadgeandring sker enligt lagen om ekonomiska foreningar.
§ 24 OVRIGT
Betraffande forhallandena i ovrigt finns bestammelser i lagen om ekonomiska foreningar.
Dessa stadgar ska ha antagits vid foreningens arsstamma.

Stadgarna antogs pa foreningsstamma den 11 September 2014
Stadgarna reviderade i samband med arsmote 13 aprii 2016.
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