Fiberföreningen Karl Johans Väg

Stadgar för Fiberföreningen Karl Johans Väg

§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Fiberföreningen Karl Johans Väg.
Föreningen och styrelsen har sitt säte i Brunflo, Östersunds kommun.

§ 2 Föreningens mål
Föreningens mål är att ansluta medlemmarnas fastigheter till bredband via fiber.

§ 3 Medlemskapet
Till medlem inom föreningen kan antas den som är fastighetsägare inom upptagningsområdet.
Upptagningsområde: Fastigheter längs Karl Johans Väg och anslutande vägar till denna, från
Optand till och med Bodal. Området begränsas i väster av Opevägen, E 14 och Kyrkvägen.
Styrelsen ges fullmakt att justera upptagningsområde och medlemskap.

§ 4 Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till styrelsen. Beslut om inval ska meddelas
sökanden utan dröjsmål och rapporteras till föreningens medlemmar vid kommande årsmöte.

§ 5 Utträde
Medlemsskapet i föreningen gäller per kalenderår. Utträde ska begäras senast den 1 december
året innan utträde. Styrelsen förbehåller sig rätten att stänga av medlemmar som agerar på ett vis
som motverkar föreningens syfte och mål.

§ 6 Medlemsavgiften
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet och betalas till föreningens bankkonto senast 30 dagar
efter årsmötet. Ny medlem ska betala medlemsavgift senast 30 dager efter inträde.
Betalda avgifter återbetalas ej.

§ 7 Inträdesavgift
Vid det konstituerande årsmöte som hålles i november 2015 ska beslutas om en inträdesavgift i
föreningen. Inträdesavgiften ska täcka kostnader för förstudien i projektet och föreningens
adminsitration. I inträdesavgiften ingår medlemsavgiften för 2016. Styrelsen förbehåller sig rätten
att vid behov ta ut ytterligare avgifter för att färdigställa förstudien. Tillkommande ny medlem ska
erlägga beslutade avgifter ackumelerat. Inträdesavgiften ska betalas senast 30 dagar efter
beslutande möte.
Betalda avgifter återbetalas ej.
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§ 8 Organ
Föreningens organ är:
1. Årsmötet
2. Styrelsen
3. Revisorer

§ 9 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet hålls före utgången av april månad
och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar
äger rätt att ge förslag till ärenden (motioner) som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske
senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall
tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.

§ 10 Rösträtt vid årsmöte
En röst per fastighet.
Alla som betalat medlemskap har rösträtt.
Företrädare för medlem ska uppvisa skriftlig fullmakt.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid årsmötet.
Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller
vid val av revisorer.
Omröstning och val ska ske öppet, om sluten omröstning inte begärs.
För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändring av
stadgar, eller föreningens upplösning.
Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker
med hjälp av lottning

§ 11 Ärenden på årsmötet
1. Årsmötet öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3, Val av två personer tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötets protokoll
4. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna.
5. Fastställande av dagordning
6. Fastställande av röstlängd
7. Verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk redovisning
9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av årsavgifter
12. Val av ordförande
13. Val av övriga ordinarie ledamöter
14. Val av suppleanter
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning
17. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
18. Årsmötet avslutande
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§ 12 Styrelsen
Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat föreningens högsta beslutande organ.
Styrelsens ska bestå av 7 ledamöter 3 suppleanter samt 2 revisorer och 1 revisorssuppleant.
Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva
styrelsen väljs varje år. Vid det första årsmötet väljs kassör, sekreterare och en ledamot på två år,
övriga ledamöter väljs på ett år.

§ 13 Styrelsens åligganden
Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen
Det åligger styrelsen
 att verkställa av årsmötet fattade beslut
 att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper
 att till årsmötet avge årsredovisning för senaste avslutade räkenskapsåret samt förslag till
budget för kommande räkenskapsår.
 att besluta om inval och uteslutning av medlemmar
 att utse firmatecknare

§ 14 Föreningens ledning
Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens
arbete.

§ 15 Extra årsmöte
Om revisorerna, styrelsen eller en tredjedel (1/3) av medlemmarna i föreningen så kräver, skall
extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst två (2) veckor i förväg
tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor
som föranlett mötet behandlas.

§ 16 Räkenskaper
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

§ 17 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

§ 18 Revision
För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer samt
en revisors suppleant. Revisorerna väljs på ett år.
Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före
årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorerna skall ges möjlighet att delta på styrelsens möten.
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§ 19 Valberedning
Valberedning består av 3 personer varav en är utsedd som sammankallande.
Valberedningen väljs på ett år.
Valberedning skall ges möjlighet att delta på styrelsens möten.

§ 20 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet (2/3) på två på varandra
följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst två
(2) månader förflyta.

§ 21 Föreningens upplösning
Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet (2/3) på två på varandra
följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst två
(2) månader förflyta.
Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.

§ 22 Tolkning av stadgarna
Vid tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av årsmötet.

Stadgarna antagna vid konstituerande årsmöte 2015-11-25
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