Stadgar för Fiber i Nordingrå Ek. för.
Reviderade och antagna av föreningens medlemmar vid årsstämman 2016-06-04.
§1 FIRMA
Föreningens namn är Fiber i Nordingrå Ek. för. Organisationsnummer 769622-8696.
§2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl a datatelekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan
därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.
Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja förningens tjänster.
§3 FÖRENINGENS SÄTE
Föreningen har sitt säte i Nordingrå, Kramfors kommun.
§4 MEDLEMSSKAP
a) Medlem är den som äger en byggnad med anslutning till föreningens fibernät inom
föreningens verksamhetsområde som utgörs av Nordingrå socken med omnejd och som
nyttjar eller avser att nyttja föreningens tjänster. En anslutning per medlemsskap. Flera
byggnader med samma ägare innebär därmed fler medlemsskap. En byggnad med flera
delägare kan endast innebära ett medlemsskap för en av delägarna. Eventuella avgifter är
upp till delägarna att fördela mellan sig.
b) Ägarbyte av en byggnad innebär automatiskt att medlemsskapet och insatsen går över
från säljare (överlåtare) till köpare (mottagare).
c) Den som inte nyttjar någon av föreningens tjänster genom att betala av styrelsen bestämda
avgifter kan inte garanteras lediga resurser i den centrala utrustningen. Eventuella skador
som uppstår på mediaomvandlare, kanalisation och fiber som härrör till aktuell byggnad
kommer då ej att vara föreningens ansvar.
§5. MEDLEMMENS ÅLIGGANDE.
Medlem är skyldig att betala de stadgeenliga insatserna och avgifterna fastställda av
föreningsstämman samt övriga avgifter fastställda av styrelsen enligt § 8 nedan, samt att
följa föreningens stadgar och beslut.
Medlem är skyldig att följa av styrelsen utformade villkor.
Medlem är skyldig att ta del av information via elektroniska nyhetsbrev eller hemsida.

§6 INSATS
Medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om 100 kr per ägd byggnad med
anslutning inom FINs verksamhetsområde. Vid försäljning eller överlåtelse av byggnad
övergår insatsen till nya ägaren.(se §4b)
Nytillkomna medlemmar betalar 100 kr i insats vid inträde i föreningen.
Vid utträde utan försäljning eller överlåtelse betalas endast 100 kr i betald insats tillbaka.
§7 ÅRSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av
föreningsstämman, dock högst 200 kr. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid
som styrelsen bestämmer.
§8. ÖVRIGA AVGIFTER.
För nyttjande av föreningens tjänster skall avgift/er utgå vilken/vilka fastsälls av styrelsen.
§9 UTESLUTNING
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 genom att
anmäla detta till styrelsen inom en månad från att meddelandet om uteslutning skickats till
medlemmen.
§10 AVGÅNG
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en
avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall
ställas till styrelsen skriftligen minst tre månader före räkeskapsårets slut.
§11 STYRELSE
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst två och högst fem
suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år. Styrelseledamöter och
styrelesuppleanter väljs av föreningstämman två (2) år, fast växelvis så att ungefär halva
styrelsen väljs varje år. Förutom ordföranden konstituerar sig styrelsen själv.
Styrelesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.
§12 FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.
§13. REVISORER.
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en lägst och högst två revisorer och högst
en revisorssuppleant fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.
§15 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen skall lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före
ordinarie föreningsstämma.
§16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt styrelesuppleanter.
§17. RÖSTRÄTT.
Vid föreningsstämman har varje medlem en röst per inbetald insats dock maximalt 10 röster.
§18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via elektroniska nyhetsbrev och anslås på
hemsidan (brev är borttaget). Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämma och
senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra
föreningsstämma. Då kallelse har gått ut till föreningsstämma ska styrelsen omedelbart
underrätta revisorerna om detta genom brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras
elektroniskt och/eller läggs ut på hemsidan.
§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 eller fonderas.
§20 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning ska föreningens tillgångar fördelas mellan medlemmarna i
förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt §6.
§21 STADGEÄNDRING
Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.
§22 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i
kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas, föutom av styrelse, då det av behandling för
uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisorer eller minst 10% av föreningens
medlemmar.

§23 ÖVRIGT
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar, SFS1987:667
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