
 

Föreningsstämma 2017 
kallelse och handlingar



Kallelse till föreningsstämma 
Byafiber i Falkenberg ekonomisk förening kallar sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma 
2017. 

Datum:  torsdagen den 20 april 

Tid:  18:30 

Plats:  Gällareds Bygdegård, Gällared 

Anmälan: Via webbsidan www.byafiber.se  
 alternativt per telefon till Christian på 070-625 33 99 

Dagordning 

18:30 Stämman öppnas 

18:35 Stämmoförhandlingar enligt bifogad föredragningslista 

19:15 Vi tar fika och sätter oss för att lyssna till våra samarbetspartners 

19:30 Miljöschakt Väst AB och Blacklink Networks AB presenterar sig 

20:00 IP-Only Networks AB presenterar sig 

Bifogade dokument 
• Kallelse till ordinarie föreningsstämma med dagordning 

• Bilaga A: Föredragningslista för förhandlingarna 

• Bilaga B: Årsredovisning med Förvaltningsberättelse för 2016 

• Bilaga C: Förslag till nya stadgar för föreningen 

Valberedning 

Valberedningen föreslår 

• Ordförande, sekreterare och justeringspersoner för mötet 

• Ledamöter till styrelsen 

• Revisor och revisorssuppleant 

• Internrevisor 

• Arvode till styrelsens ledamöter 

Förslag på punkterna ovan lämnas till valberedningen. 

Valberedningen för föreningsstämman 2017 är: 

• Tore Gotthardsson, Skälstorp (sammankallande) 

• Uno Andersson, Norrmanstorp 

http://www.byafiber.se


Föredragningslista 

1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av 
protokollförare 
(föredragande valberedningen) 

2. godkännande av röstlängden 

3. val av en eller två justeringspersoner 
(föredragande valberedningen) 

4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning  
(föredragande Johanna Dahlqvist) 

5. fråga om icke medlemmar får närvara 
(föredragande Johanna Dahlqvist) 

6. fastställande av föredragningslistan 

7. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen  (Bilaga B )  
(föredragande Johanna Dahlqvist och revisorssuppleant) 

8. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten 
eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras (Bilaga B) 

9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna  
(föredragande revisorssuppleant) 

10. fastställande av nya stadgar för föreningen (punkten skall omedelbart justeras) (Bilaga 
C) 
(föredragande Johanna Dahlqvist) 

11. frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna 
(föredragande valberedningen) 

12. medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
(föredragande Johanna Dahlqvist) 

13. val av 
(föredragande valberedningen) 

a. ordförande (på 1 år) 

b. styrelseledamöter (på 2 år) 

c. eventuella styrelsesuppleanter 

14. val av revisorer  
(föredragande valberedningen) 

a. revisor och eventuella revisorssuppleanter  

b. val av internrevisor 

15. val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande  

16. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens 
stadgar. 

Bilaga A



 

Årsredovisning 
Byafiber i Falkenberg ekonomisk förening  

för tiden 2016-01-01 - 2016-12-31 

organisationsummer: 769625-2977

Bilaga B



Förvaltningsberättelse för Byafiber i Falkenberg ek. för. 2016 

Verksamhetsåret 2016-01-01 - 2016-12-31 

Styrelsen 

Styrelsen 2016-05-26 - 2016-12-15  har bestått av: 

• Ordförande: Elisabet Berglund, Häljared 

• Vice ordförande: Anders Hägnefröjd, Hägnet 

• Kassör: Anna-Karin Berghamn, Björshult 

• Sekreterare: Johanna Dahlqvist, Sundhult 

• Ledamot: Ulf Gustafsson, Bråtagärde 
Samt ersättare  

• Marie-Louise Andersson, Normanstorp 

• Bertil Jarhult, Åsen 

• Jerry Gunnarsson, Kvarnlyckan 

Styrelsen 2016-12-15 - 2016-12-31  har bestått av: 

• Ordförande: Johanna Dahlqvist, Sundhult 

• Kassör: Anna-Karin Berghamn, Björshult 

• Sekreterare: Christian Dahlqvist, Sundhult 
Samt ersättare  

• Anders Hägnefröjd, Hägnet 

• Jerry Gunnarsson, Kvarnlyckan 

Styrelsen hade 13 sammanträden under året.  
Utöver det har styrelsen, och delar av styrelsen haft olika arbetsmöten. 

Övriga förtroendeposter  

Revisor 
• Revisor: Marianne Thorsson, Spetsebo 

• Revisors suppleant: Arne Andersson, Bråtagärde 

Viktiga händelser under året  

Ansökan till Länsstyrelsen i Halland för bredbandsstöd kompletterades och föreningen 
beviljades slutligen stöd i maj. 



I början av året begärde Peter Nilsson om entledigande från sin post som ordförande. Under 
ordinarie stämma valdes Elisabet Berglund till ny ordförande. 
Under sommaren hade föreningen en upphandling ute för totalentreprenad för att bygga 
fibernätet. Upphandlingen fick avbrytas då inga anbud kom in. Efter att kontakt tagits med ett 
flertal entreprenörer fick föreningen under hösten två stycken anbud att ta ställning till. 
Ordförande Elisabet Berglund begärde entledigande från sin post då hon flyttade från 
föreningens upptagningsområde. 
I december genomfördes extrastämma med beslut om byggnation samt ny styrelse. 
På det sista styrelsemötet för året togs beslut om att skriva kontrakt med Miljöschakt Väst AB 
för totalentreprenad av föreningens nät. 
Upphandling för kommunikationsoperatör annonserades i december. 
Föreningens medlemsantal ökade under året från 166 till 190 stycken. 



Årsredovisning för tiden 2016-01-01 - 2016-12-31 

Resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande  stående vinstmedel (kronor): 

disponeras så att 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar. 

Flerårsöversikt (tkr) 2016 2015 2014
Nettoomsättning 16700 19 000 13 700
Soliditet (%) 9 10 11

Resultat efter finansiella poster 7758 9 056 9 900

balanserad vinst 12 433
årets reultat 7 758

20 191

till reservfond 1 010
i ny räkning överförs 19 181

20 191



Resultaträkning 

NOT
2016-01-01 
2016-12-31

2015-01-01 
2015-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter 16 700 19 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 16 700 19 000

Rörelsekostnader
Direkta kostnader 0 0
Övriga externa kostnader −8 942 −9 944
Personalkostnader 2 0 0
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Summa rörelsekostnader −8 942 −9 944

Rörelseresultat 7 758 9 056

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0

Summa finansiella poster 0 0

Resultat efter finansiella poster 7 758 9 056

Resultat före skatt 7 758 9 056

Årets resultat 7 758 9 056



Balansräkning 

Tillgångar 
NOT 2016-01-31 2015-01-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter fibernät 3 141 697 112 486
Installationer 4 0 0

Summa materiella anläggningstillgångar 141 697 112 486

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 0
Övriga fordringar 45 558 37 489

Summa kortfristiga fordringar 45 558 37 489

Kassa och bank
Kassa och bank 269 590 267 762

Summa omsättningstillgångar 269 590 267 762

Summa tillgångar 456 845 417 737



Eget kapital och skulder 
NOT 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital 5
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 22 700 31 100

Summa bundet eget kapital 22 700 31 100

Fritt eget kapital
Vinst/förlust föregående år 12 433 3 377
Årets resultat 7 758 9 056

Summa fritt eget kapital 20 191 12 433

Summa eget kapital 42 891 43 533

Långfristiga skulder
Lån från medlemmar 394 204 374 204

Summa långfristiga skulder 394 204 374 204

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 19 750 0
Övriga skulder 0 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 0

Summa kortfristiga skulder 19 750 0

Summa eget kapital och skulder 456 845 417 737

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har  
ställts för egna skulder och avsättningar Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga



Tilläggsupplysningar 

Not 1 - Redovisningsprinciper 

Allmänna upplysningar 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 
Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. 

Anläggningstillgångar 

Tillämpade avskrivningstider: 

	 Markanläggningar  avskrivningar kommer göras från och med när den 
   tas i anspråk. 

	 Inventarier och installationer   avskrivningar kommer göras från och med när den 
   tas i anspråk. 

Not 2 - Anställda och personalkostnader 

Medeltal anställda 

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader  
inklusive pensionskostnader 

Not 3 - Markanläggningar 

Markanläggningen skrivs av när den tas i anspråk 

2016-12-31 2015-12-31
Män 0 0
Kvinnor 0 0

2016-12-31 2015-12-31
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader  
inklusive pensionskostnader 0 0
Sociala kostnader och pensionskostnader 0 0
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader  
och pensionskostnader 0 0

2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde 199 673 199 673
Årets anskaffning 29 210 0
Bidrag under året −87 187 −87 187

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 141 696 112 486

Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 141 696 112 486



Not 4 - Inventarier och installationer 

Not 5- Förändring av eget kapital 

Ätran 2017-04-06 

2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden 0 0
Inköp 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0

Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0

Utgående reovisat resultat 0 0

Inbetalda insatser Balanserat resultat Årets resultat
Belopp vid årets ingång 22 700 3 377 9 056
Ökning av insatskapital 0 9 056 0
Omföring föregående års resultat −9 056
Årets reultat 7 758
Belopp vid årets utgång 22 700 12 433 7 758

Johanna Dahlqvist  
Ordförande 

Anna-Karin Berghamn 
Kassör

Christian Dahlqvist  
Sekreterare

Revisorspåteckning 
Min revisionsberättelse har lämnats 2017-

Marianne Thorsson 
Godkänd revisor



Förslag till nya stadgar för Byafiber i Falkenberg ekonomisk förening 

Den 1:a juli 2016 moderniserades lagen om ekonomiska föreningar (Lag 1987:667), vilket påverkar 
de stadgar Byafiber har. Styrelsen har uppdaterat stadgarna så att de stämmer överens med 
skrivningarna i den uppdaterade lagtexten. Mycket av ändringar i lagen handlar om hur dokument 
och kommunikation med medlemmar får hanteras. 

Våra stadgar är från 2012 då föreningen bildades, och då var området Gällared och Gunnarp. 
Sedan dess har vi delats upp i två föreningarna. Dock har inte stadgarna uppdaterats sedan dess. 

Stadgarna skall registreras hos Bolagsverket. Varje gång stadgeändringar registeras hos 
Bolagsverket blir det en kostnad för föreningen.  

Styrelsen föreslår att uppdatera stadgarna i sin helhet enligt bifogat förslag, med nedanstående 
ändringar som är av större vikt. Andra ändringar är för att möta lagkrav, samt eventuella 
redaktionella ändringar. 

Förenings namn och säte 

Tidigare skrivning i stadgarna: 

§1 Föreningens namn 
Föreningens namn (firma) är Byafiber ekonomisk förening 

§ 3 Föreningens säte 
Föreningens styrelse har sitt säte i Falkenbergs kommun. 
Föreningens verksamhetsområde är Gällared och Gunnarps socken med omnejd.  

Styrelsen föreslår stämman: 

§1 Föreningens namn 
Föreningens namn (firma) är Byafiber i Falkenberg ekonomisk förening 

§ 3 Föreningens säte 
Föreningens styrelse har sitt säte i Gällared, Falkenbergs kommun, Hallands län. 

Bilaga C



Medlemsskap 

Tidigare skrivning i stadgarna: 

§ 4 Medlemskap 
Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom Föreningens 
verksamhetsområde. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara 
medlem. 

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet 
formulär. Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. 

Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare. 

Styrelsen föreslår stämman: 

§ 4 Medlemskap  
Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet som ligger i anslutning till 
Föreningens befintliga och planerade ledningsnät. Om en fastighet har flera delägare 
kan endast en av dem vara medlem.  
Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. 

Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare. 

Insatser 

Tidigare skrivning i stadgarna: 

§ 6 Insatser 
Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 kr och högst 30,000 
kr för varje ansluten fastighet. 

Av insatsbeloppet ska 100 kr betalas till föreningens konto i samband med tecknandet 
av fastighetsanslutningsavtal dock senast inom två veckor efter att medlemskap 
beviljats. 

Resterande belopp betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.  

Styrelsen föreslår stämman: 

§ 6 Insatser  
Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 kr och högst 30,000 
kr för varje ansluten fastighet. Insatsbeloppet fastställs av föreningsstämman. 

Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats.  

En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.



Styrelse - Föreningens ledning 

Lagen säger: 

6 kap. Föreningens ledning 
1 § En ekonomisk förening ska ha en styrelse med minst tre ledamöter. 

Styrelsen väljs av föreningsstämman, om det inte har bestämts i stadgarna att en eller flera 
styrelseledamöter ska utses på annat sätt. Styrelsen eller en styrelseledamot får inte ges rätt 
att utse styrelseledamöter. 

En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna. Uppdragstiden får 
inte omfatta mer än fyra räkenskapsår och ska bestämmas så att uppdraget upphör vid 
slutet av den ordinarie föreningsstämma där styrelseval förrättas. 

Tidigare skrivning i stadgarna: 

§ 10 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst två och högst fem 
suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av 
den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, medan övriga 
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två (2) år, d.v.s. 
fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter 
valet, fast växelvis så aI ungefär halva styrelsen väljs varje år. 

Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv. 

Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte. 

Styrelsen föreslår stämman: 

§ 10 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, med högst tre styrelsesuppleanter. 
Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie 
föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, medan övriga styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två(2) år, d.v.s. fram till slutet av den 
ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att 
ungefär halva styrelsen väljs varje år.  

Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv.  

Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.  



Tid för kallelse till stämma 

Lagen säger: 

7 kap. Föreningsstämma 
16 § Kallelse till en ordinarie föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast 
fyra veckor före föreningsstämman. 

I stadgarna får det bestämmas att kallelse till en ordinarie föreningsstämma får utfärdas 
senare än vad som anges i första stycket, dock senast två veckor före föreningsstämman. 

Tidigare skrivning i stadgarna: 

§ 18 Kallelse och andra meddelanden  
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift 
om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och 
senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra 
föreningsstämma. 

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller 
med E-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen 
omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev. 

Styrelsen föreslår stämman: 

§ 18 Kallelse till stämma och andra meddelanden  
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift 
om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och 
senast två veckor före föreningsstämma.  
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via 
e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen 
omedelbart underrätta revisorerna om detta. 

Rätt att delta vid  föreningsstämma 

Lagen säger: 

7 kap. Föreningsstämma 
8 § Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller 
på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt 
endast om det biträds av samtliga röstberättigade som är närvarande vid 
föreningsstämman. 

I stadgarna får det bestämmas att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på 
annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman även om något beslut som anges i 
första stycket inte fattas. 

Styrelsen föreslår att vi till punkter som skall tas upp på en föreningsstämma alltid beslutar om 
icke medlemmars rätt att få närvara vid stämma. 

https://lagen.nu/1987:667#K7P16S1


Styrelsen föreslår stämman: 

	 § 14 Ordinarie föreningsstämma 
5. fråga om icke medlemmar får närvara 

Ombud vid föreningsstämma 

Lagen säger: 

7 kap. Föreningsstämma 
4 § En medlem som inte är personligen närvarande vid föreningsstämman får utöva sin rätt 
vid stämman genom ombud. En medlem får inte företrädas av fler än ett ombud. Rätten att 
anlita ombud får begränsas i stadgarna. En medlem har dock alltid rätt att anlita sin make, 
sin sambo, en annan medlem eller en ställföreträdare för en annan medlem som ombud. 

Ombudet ska ha en skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt. En 
fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Lag (2016:108). 

5 § Ett ombud får företräda högst tre medlemmar, om inte något annat har bestämts i 
stadgarna. Lag (2016:108). 

Tidigare skrivning i stadgarna: 

§ 17 Rösträtt 
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.  

Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem. Ett 
ombud får endast företräda en medlem.  

Styrelsen föreslår stämman: 

§ 16 Rösträtt  
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.  
En medlem som inte är personligen närvarande vid föreningsstämman får utöva sin rätt vid 
stämman genom ombud. En medlem får inte företrädas av fler än ett ombud. En medlem 
har dock alltid rätt att anlita sin make, sin sambo, en annan medlem eller en 
ställföreträdare för en annan medlem som ombud. 

Ombudet ska ha en skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt. En 
fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. 

Ett ombud får företräda högst tre medlemmar. 



 

Stadgar 
Byafiber i Falkenberg ekonomisk förening 

organisationsummer: 769625-2977 

Antagna vid ordinarie föreningsstämma 2017-04-20



Stadgar för Byafiber i Falkenberg ekonomisk förening 

§ 1 Föreningens namn 

Föreningens namn (firma) är Byafiber i Falkenberg ekonomisk förening 

§ 2 Ändamål och verksamhet  

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett 
lokalt fibernät för bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- 
och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna 
trafiktjänster, exempelvis så kallade bredbandstjänster och telefon, samt bedriva annan 
sammanhängande och förenlig verksamhet.  

Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. 

§ 3 Föreningens säte 

Föreningens styrelse har sitt säte i Gällared, Falkenbergs kommun, Hallands län. 

§ 4 Medlemskap  

Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet som ligger i anslutning till Föreningens 
befintliga och planerade ledningsnät. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av dem vara 
medlem.  
Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. 

Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare. 

§ 5 Medlems skyldighet  

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

§ 6 Insatser  

Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 kr och högst 30,000 kr för varje 
ansluten fastighet. Insatsbeloppet fastställs av föreningsstämman. 
Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats.  
En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.  



§ 7 Avgifter 

§ 7.1 Medlemsavgift 
Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av 
föreningsstämman, dock högst 500 kr.  
Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. 

§ 7.2 Anslutningsavgift  
Varje medlem ska till föreningen betala en anslutningsavgift för anslutning av byggnad på 
medlemmens fastighet i enlighet med överenskommet Fastighetsanslutningsavtal.  
För Fastighetsanslutningsavtal som tecknas efter byggstart av Ledningsnätet tillkommer utöver 
insatsen en engångsavgift i enlighet med överenskommet Fastighetsanslutningsavtal.  
Anslutningsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. 

§ 7.3 Byanätsavgift  
Varje medlem ska löpande till föreningen betala en Byanätsavgift i enlighet med överenskommet 
Fastighetsanslutningsavtal. Beloppet på denna beslutas av styrelsen. 
Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. 

§ 7.4 Andra avgifter  
Avgifter för eventuella trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från 
vilka tjänster som avses och deras omfattning.  

§ 8 Uppsägning av medlemskap och uteslutning  

Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast ett år efter inträdet. Begäran om utträde görs på 
av föreningen tillhandahållet formulär.  

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar 
dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan 
hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande genom att anmäla detta till 
styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.  
Om andelen inte överlåts i samband med att fastigheten avyttras, eller om den överlåtits men 
förvärvaren inte ansöker om, respektive inte beviljas medlemskap, upphör medlemskapet i och 
vederbörande rättsinnehavare får tillbaka den inbetalda insatsen och eventuell beslutad 
vinstutdelning enligt bestämmelserna i § 6 i stadgarna och i 4 kap 1 § m.fl. i lagen om ekonomiska 
föreningar.  
Dessa villkor gäller i tillämpliga delar även när ägandet av fastighet övergår till annan på grund av 
bodelning, arv eller testamente (se 3 kap. 2 § FL).  

§ 9 Avgång 

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en 
avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det 
att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har 
inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.  



§ 10 Styrelse  

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, med högst tre styrelsesuppleanter. 
Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie 
föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, medan övriga styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två(2) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie 
föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva 
styrelsen väljs varje år.  
Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv.  
Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.  

§ 11 Revisorer  

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning 
utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för 
tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.  

§ 12 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår. 

§ 13 Årsredovisning 

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

§ 14 Ordinarie föreningsstämma  

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma 
ska följande ärenden behandlas:  
1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

2. godkännande av röstlängden 

3. val av en eller två justeringspersoner 

4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning  

5. fråga om icke medlemmar får närvara 
6. fastställande av dagordningen 

7. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen  
8. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller 

förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras  
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna  
10. frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna 

11. medlemsavgift för kommande verksamhetsår  



12. val av  

a. ordförande (på 1 år) 

b. styrelseledamöter (på 2 år) 

c. eventuella styrelsesuppleanter 
13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter  
14. val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande  
15. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar  

§15 Extra föreningsstämma  

Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av 
uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens 
medlemmar.  
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. 

§ 16 Rösträtt 

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.  
En medlem som inte är personligen närvarande vid föreningsstämman får utöva sin rätt vid 
stämman genom ombud. En medlem får inte företrädas av fler än ett ombud. En medlem har dock 
alltid rätt att anlita sin make, sin sambo, en annan medlem eller en ställföreträdare för en annan 
medlem som ombud. 

Ombudet ska ha en skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt. En fullmakt gäller 
högst ett år från utfärdandet. 

Ett ombud får företräda högst tre medlemmar.  

§ 18 Kallelse till stämma och andra meddelanden  

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de 
ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor 
före föreningsstämma.  
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post 
till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart 
underrätta revisorerna om detta. 

§ 19 Vinstfördelning  

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till 
reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för 
särskilt ändamål och/eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till erlagda 
Byanätsavgifter och andra avgifter för andra tjänster. 

§ 20 Upplösning av föreningen  

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till 
inbetalda insatser.  



§ 21 Stadgeändring 

Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar. 

§ 22 Övrigt 

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.  

Att dessa stadgar antagits vid ordinarie föreningsstämma den 2017-04-20 intygas. 

……………………………………………………..   …………………………………………………….. 


