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Stadgar för
Fiher Falhygden nk. förening
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§ x rlRr*A
För'eningens namn är f iher Fatbygden eko*ornisk förening

§ l ÄFtDÅMÅt ocn vERK§åMI*ET
föreniilgen har iill åndanrål att fråmja mcdlerrrmärnas ekonomiska intre§§EE 6enom att via ett eg*t, öpFet

konlmrinikafionsnät tillhandehåila msdlrmnlårna ilätkäparit*t fÖr bl.a. riata- och telekommunlkatlcn"

Föreningen kan även, clirekt etler inrJirekt, ti!iharrtl*håtla medlernmarna rencdläde tråfiktiän§ter. exer*pelvis

bredbanci ech telefoni. samt betJriva annafi:äiilmanhångande $ch fotefilig verksanrhet.

Mediernrnarna skali drlt* i verksamhet€n 8enoft att nYtiiä förc*inge*s tiån§ter.

§ e STynrl.seruS sÅrr oCu rÖxenlruG[w§ VERKsAMHstsCwtRÅuu
Föreningens styrelse skall ha §itt Såts i Fatköpin6s kcmmun.

röreninBetis geografiska ve rksamhetsområde omfattar Falbygden m*cl *mrrejtl.

§ 4 MrDLE'vlSKÅp
Till mrdienr kan äfttas sökande, fysisk elier juridisk person, sonr ä6er fåstighet insn.r Föreni{}gent

verksarnh*[§or.r.rråde och som tecknat avtal orn +nsiulr'tirlg av fastighet iill föreningens ledningsnät, om

såkanden i ävrigt kan förväntas folja lör*ningens stadgar och beslut sarit L'idr* till förverkliga*de av

föreningens ärldamå[-

Varje fiberanslutrring kräver ett eget rfiedlern$kap. Er.l person ka* därmecl ha fie r medlemskap, t ex då en

fasiiehetsäCare äg*r flera fastigheter elier har flera fiberarrslutnir:gar till §arrma fasti6het.

Ånsökan onr nreciiemskap cch {iberanslutning görl skriftligt till fÖreninEen på av före ningen tillhandahållna

formuliir. Om det är ärldamålsenligt får arrenriator jänrstättas n'ted fa*tighetsägare. Ansökan om intrade

prövas av styrelsen.

§ 5 M§SLEMS ÅUG§ANDE
Varie medlenr år stytdig ätt belal+ avlalade insa$er sanrt de stadgeenliga osh av iöreningsstfin:*ran

f*srställelo avgif:erna och även i övrigt följa föreninaens stadgar och beslrrt'

§ § INSAY§
Medlern ska delta ! föreningnn rn+d ett i*satshelcpp om 1ägst L00 och h6gst -30'000 §EK f§r varie

fiberanslurning, varie hushäll 5sp11 3115lut§, ska ha en egtn llL:eran;lutnirlg' Flerfamiljshus som ansluts med {ler

fiberanslutnin!ar ska er!ägga heI insets för derr f6rsta fiheranslutningen crch haiv i*sats för"tje iöliande

fiheran5lutnlngarna^ Sanrma förfarande gälier jardbruk i gsmen§arn gårdsbild nred flera fiberanslutningar där

hel insats e rl§g6s för den för§tå flbe ransft.itningen och tralv insats för rlerr andre fiberanstutrringen orn den*a

utgör djurstall.

I f*reningen har meClem som erlagt hel insatl en hel ande!, r'nedan rnedletn som e r!a6t haiv lnsats har en halv

andel {se vidare §i* och §?0}.

Vid varje byggnaticn av när,3t regleras lnsatsens storlek i det ävtål som u$pråttats nrel[*n förenlngen och
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lrrsatsen skall betalas tiil föreningenl kcnto i enliBhel rted styreistns arlvis*in$är elier att med?emskap

beviljats.
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§ 7 AV§IFTER

7.r. Medlemsavgift
VarSe medler{l ,6 årligun till förcning,e* betala en medlemsuvgift per anrlutning, soni besltias au

föreningssräinrnlrr, dock hEgst 30il Stti" Medlerrtsavgiften hetatas på det sått och inunr den iid som

styrelsen bestårnn'1er.

7.2. Anrlutningsavgift
Föreningen har rätt ätt, utöuer insatsen, tä ut €n anslutningsavgift för att ansluta en iastighet till förenitrgens

lednings,rät. Avgiften fastställ: äv styrelsen och regleras i anslutningsavtal som uppröttas melian för*ning'en

cch nrerJlemnren. Änstrtntngar ssm sker utaniör bidragsberäxi8åt projekt karr be1ägg;r nred en högre

a n si utningsav6i ft"

7.3. ltlätävgift
Varie medlenr ska iöpande rill töreningeil betala niltaugift. Avgifterr fastställs fortlBprnds av löreningens

styieisemed utgångspunktikostnadenfördriftavnåtet.AugiftenbetälBsllådetsättschino$rdentid§onl
fastställr av styrel§en'

7,4- Andra augilter
l\!-gifter för eJe:rtuella trafikrjiinster / övriBa tjånster, beståm§ från tid tili ånnan äv styrelsen, enligt särskltda

tjånsteavtal rned nredlern, nred utgångspunkt från vilka tiiinsier som avses ech deras Ornfattning'

§ 8 UPPSÄGNING AV M{DLEMSI(AP OCH UTE§LUTNIN§

Ett medler*skap i {öreningen {år sågas upp lidigast ett år efter intrådet, Uppsägning skall g*ras skriftligen till

stYr€lsen.

En medlem 5om hryt€r rost stadga rnä eller som upprnbarligen skedar lbreningen ell*r motsrlretar desr.

intres:en eller ändanrål kan av sfi.relsefi uirslutas ur {örenin6en. E* ut*sluten medlem kan härrskluta frågan

orn ute§lutnifig til{ iörenifigsstärr:man {ör avgÖrande geno§} äft anmäta detta till styrelsen inont en mänilrJ

lrån det att nredclelandet orn uteslutfting skick+des till rnedltmmen.

§ I MEDI-IMs AV€ÅNG/ÖVsnLÅrrrsEAV MebttMsKfiP
Medlenrs avgång ur förenilgen {me,Jienrskapet upphör} sker alltid viC skltet atr ett räkenskapsår-

En uppsäSnhtg ar, nredlemsiaper skall ha kommit s§relsen tillharrda 3enä5t 3 målader löre {åkenskäp§året§

slut ior ait augånge* skali ske vid rtgången av semrlrå år. Ånnart sker avgången först vid tlutet av *iista

räkenskapsår. Sker avgång på grunrJ av utcslutning skali styreisens respeh;tive fiireningsståmnranr beslut r'lra

fätlät mlnsl 1 månad f§re räkenskap§årets §lut'

lnsat§ återbetälas först 1 år efter rnedlems avgång, Det belopp som återbetatas beräknas enligt lagen or*

ekoncmlska frirening;r.

Då rnedlem riverlåter ansluten fastighet ska rnedlemskapet övergå til1 fÖrtätvaren scnr tfter stYrelsens

prö.rning ka* beviljar medlemskap. Erla6d insats foiler m*dlemskapet och Övergår därmed till förvärrar**

och kan inte krävas tillbaka av överlåtarerr isambend ned överlåtelsen. Förvärr,'aren ska informerä§ irm och

överta med föreni*gen ingångna avlal avseende t ex abonnemang samt i ävrigt övertä ds rgttighettr och

skyldigheter som är forknippa<Je rned r:redlernskapet. Däium för 6vergången bestäms av öv*rltlar'en ech

förvärvare och anmåls till förenir:5en på anvisad blankett'
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§ 10 §TYfiEtsE
§tyrelsen v§1js av föreningsstärnm+n och består at lå8st trE och hågst nio led*mdter, nred lägst tl'å och högst

fern suppleanter. Manrlattid är två {2} år, d.v.s. {ram tilt rlutet av den orditrsrie fÖreningsstäntman som hålls

andra råkenskapsåret efter valet. Ståmuran kan be;luta em att !älia några ledamtiter på ett års mandattid'

§iäft1man får välja l*darsrster till sryrelsen §om ihte är rnedlemn:ar ltöreningtn'

slämman ut§er en av ledamöterna I styrelsen till ardförande för ett {x} år, d"v's' fran'r t}ll slutetav den

Ordirarie {öreningsstårnnra som hälls påfdl.i*nde räkenskapsär'

Förutom ordföranden konstituerar styrels€* sig riälv,

styretsesuppleafiIer tjånstgör i vatri ordning nren har alltid .ätt att närvara vid et?rBlsemöte'
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§ 11 TIRMATTCKNIN§
Föreningens lirmä teckras, förutorfi av stvre!sen, av derr' stYrelsen iltser'

§ 1ä REVISORER
töreningsstämman skall årligen välia en eller tuå 1svi'svg1 ech hÖBst en revisofsuppleant får tiden frartr till

slutet av nåsta ordin*rie fÖreningsslämma.

§ 13 RÄXI}I§KAP§ÅR
Föreningens råkenskapsår är lika med kalenderår'

§ 14 Åft5RHDovl§NtNG q[H REvlsl0N§BERÄfifl1-5§
ityretsen ska lämna årsredovisriirgen til| revisoreana senast sex veckor före ordinarie föten[flEs§täffifftä'

Reviiorerna ska{l länr*a beriitt€lsen iitrer §in Branskning till styr8l§er §€n;st tre vetkor innaD

föreningsstirnman.

§ 1.5 ORDINARII FöRriIlFl6SSTÅMMA
Ordinarie föreninEsstämrna skall hållas löre juni månads utgång, \;id ordinarie foreningsstämma ska följande

årenden behandias:

1.. Val av ordf ärande vid ltåmms n och ord/örfffi defi 
"§ 

va i av prolokoillotare'

ä. Gädkånnands av rösttängd*n'

3, Val av EåJustsilnBspersonel.
4. Fråta om s€mnlan blivit ullY§t i bEhöIiS ardnixg'

§. Faslstäilande åv dagordni;rgen.

6. §lyrelseqs årstedöYlsninE och ravieiohsb€tättglsett'

l. se:iutomfusi§tiillåndeåvbirlaGsidkilingånochr*§llitatriikningår1såmtomdlspgsitiÖ|lå1r 
åretsvinstetler

förlust enll6r den lä§t§iiiitda b§ianstäkft iilgei],

8. Beshtt onr 3r.§vär§frih€t åt sVr€l§e!ede$öterfl3'

9, Frågtsil gfi nrvöilen till styrslseledanröterna cch revis{:rel'

Is tdledlemsalgift fÖr lnnevtrande år-

11, Väl åv stYrel§ål€darn$te. Öch stYrelsesrrppleantel.

t:. Vn{ ev {örcninEens qrdt§rallde.

13- val av revllcrer och evr'tltuell r.visrrssupoiBarrt'

:.'1. vål av vaiheredflinB, mi*§( trå per§Gnqr, varäv en lkall vara sgmmanka]iande'

15. lnkomlrä motic*er
1{. Sfytetrtr's PloP§lilii}i}er
37" tlrrigii åt*nde]1

§ 16 MOT1ONER
Ärende som rnediem 6nrkar Iränskiuta till fölerlirtgsstt?'nr'?(i sl(all ikriftligerr annrä1as tili styreisen senast §ex

{61 veckor lnnan ståmn:an,
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§1r ExrnÅ rö*gru t ruessrÅru n*a
Extra förenings*tän"rma skali utlysas av styrelsen då det behövr och då rlet, för behandling ugpBivet ärendr,

skriftligen begärs av rcvisor etter mi*st en tioiidel (U10] av {areningens {östb€rötti§ade medler:trrar'

Vid extra för**ingsståmma tår ?|rte beslut {attas i andra årenden ån de Som angivits i kalieisen'

§ ra nöstnÄir
Vi<i föreningsstärinra har varje nredlem dn t65t per aadel, dus en hel arrdel ger *n råSt cch en halv +ndel g*r

en halv röst.

Medtem får företrådas av ombu,J som är make/fiakslsanrbo, anrran medlen) etler gtältföreträdare fÖr *nnan

medlem" Crnbud f år företräda annan rnedlem enligr lagen ofir skanomiska fÖrcnin$ar orå # r då for*lttit3§

rnsx § aned/ernrnor.

§ 19 KALLETSE OCH ANBRÅ MIDDELANDTN
Sty{€lsefi k;llar tllt ordinarie clhr extra föreni*Esstä$ftt. l(atlelse skall innehålla uppglfter om vi!k* ärtaden

som ska iörekolrma och utiårdas titligast sex veckor och senAgl två veckor före förenlng§stiilnr'!1a'

Xai/eiser t/iforecingssfcr*rno och ondra mtddelsnden slroll såic,tcs per brev med paslefl r#er f-potf ssrnf

anslås pi !öreningens nenrsiao. Forrlsöll4ingo r enl. 1 kop.8§ /o0en om €k. fdrefiingyr-

&rvlsor skall ganast anderråttas om kall*ls*'
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§ 20 V!NsTFöRSELNING
Friil eget kapital en{igt tastställd balansräi<ning ska *n}igt förerri*gsstämnran-1i beslut, föras I nY räkning athleller

forrderas för sårskilt åndarrräl och,/el!er utrjelas till fire<llemrnarn* sorn återbäring. Utrlelnilrg {ördelas nrellan

ffedlemrnarna r:clr beräknas §torleksmässiBt utifrån hel eiler halv andel.

§ 21 UpptÖsr*lN§ AV FÖR§NlNG
vid förenlngens upplÖsn1n6 ski* i6rtnin8ens behåltna tiltgångar fördelas mella* medlemmarna och beräknas

storleks,"rässist utifrån hel eller halv andel enligt §F'

§ ?2 STADGEÄNnRt$ls
fär föriinrlrirrgar av rjessa stadgar gäiler v:ii sorn anges i lagsn orn ekonomisk* iÖre ningar'

§;3 ÖVRlGr
i,i, fråBo, ur* inte regleras I dessa stadgar gäller lagen orn ekononri-'ka fÖreningar'

Å tt dtsso slrdg*r rr nts gtts rid fö {e 4 lttgsJa0fimr 2018'6§':å'i}lvgo'$'
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