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Kållands Bredband Ekonomisk förening
§1 Föreningen namn
Föreningens namn är Kållands Bredband Ekonomisk förening
§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Lidköpings kommun, Västra Götalands län.
§ 3 Föreningens ändamål och syfte
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utföra, driva och
underhålla bredbandsledning för medlemmarnas fastigheter, samt leverera bredbandskommunikation till
medlemmarnas fastigheter.
§ 4 Medlemskap avgift och insats
Medlem skall deltaga med en på årsmöte fastställd årlig medlemsavgift. Medlemsavgiften till föreningen skall
vara 200:- / år och erläggas kontant, max 500:- per ansluten fastighet. Härutöver skall medlem erlägga max
15.000kr av styrelsen fastställd anläggningsavgift som baseras på den totala kostnaden för anläggningen och
delas lika per fastighet. Insatsen skall betalas inom 30dagar när medlemskap beviljats. Varje anslutning gäller
per fastighet och får inte vidare försäljas eller utökas. Dessutom tillkommer den av nätverksoperatören fastställda
avgifter och kostnader för utbud och anslutningsavgift.
§ 5 Extra insats
Skulle för föreningens verksamhet erfordras extra uttaxering, må sådan beslutas av ordinarie årsmöte eller extra
föreningsmöte.
§ 6 Medlemskap
Medlemskap förvärvas efter skriftlig ansökan till föreningens styrelse, som har att pröva inträde i föreningen
med hänsyn till anläggningens kapacitet. Likaså skall medlem anmäla förändring och eventuell utökning på
fastigheten till styrelsen.
§ 7 Brukningsavgift
För begagnande av förenings anläggning är medlem skyldig att erlägga brukningsavgift enligt årsmöte beslutad
taxa. Brukningsavgiften skall i första hand bestämmas som avgift för drift och underhåll för nätverket.
§ 8 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om minst fem och max sju ledamöter, jämte två suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter väljas på ordinarie årsmöte för en mandattid av två år. År ett väljes två
ledamöter och en suppleant på ett år. Årsmötet väljer ordförande för föreningen bland styrelsens ledamöter,
medan styrelsen utser sekreterare och kassör inom styrelsen.
§ 9 Ledamot
Styrelseledamot skall vara medlem i föreningen, ställföreträdare för medlem enligt lag eller vara företrädare för
juridisk person som är medlem, samt vara myndig.
§ 10 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas styrelsen och av den eller dem bland styrelsens ledamöter, som styrelsen utser därtill.
§ 11 Styrelsemöten
Samtliga styrelseledamöter kallas till sammanträde. Skulle ordinarie ledamot anmäla förhinder kallas valfri
suppleant. Styrelsen är beslutsför, då mer än halva (51%) styrelsen ledamöter är närvarande och om beslut ense.
Ärende må dock inte avgöras, med mindre såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter erhållit tillfälle att deltaga i
ärendets behandling. Vid sammanträde föres protokoll, som justeras av ordföranden och ytterligare minst en
annan styrelseledamot. Efter varje styrelsesammanträde lämnas, för kännedom, kopia på
sammanträdesprotokollet till ledamöter och/eller suppleanter via vanlig post eller E-mail.
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§ 12 Styrelsearbete
Alla arbeten å föreningens nätverk skall utföras av styrelsen eller den som styrelsen utsett därtill. Det åligger
styrelsen att tillse att driften och underhållet av föreningens anläggning handhas på mest ekonomiska sätt.
Föreningen svarar ej för skador orsakade av avbrott i trafik.

§ 13 Revisorer
Till att granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall föreningen å ordinarie årsmöte för tiden
intill nästa sådant möte, välja två revisorer jämte en suppleant. Revisor skall vara myndig och här i riket bosatt
svenska medborgare.
§ 14 Räkenskaper
Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår. Bokslut skall vara upprättat senast den första februari
påföljande år och vara revisorerna tillhanda minst en månad före ordinarie årsmöte. Revisorerna skall avgiva av
dem undertecknad revisionsberättelse, som skall överlämnas till styrelsen minst två veckor före årsmötet.
§ 15 Ägarbyte
Den som förvärvat till föreningens anläggning ansluten fastighet, inträder i överlåtarens ställe som medlem i
föreningen. Bland överlåtelsevillkoren skall en bestämmelse om att förvärvaren övertager skyldigheter till
föreningen ingå. Anmälan om överlåtelsen görs senast sex månader efter förvärvet till förenings styrelse.
§ 16 Nytillkomna medlemmar
Om ny enskild medlem beviljas inträde för fastighet som ej var ansluten till anläggningen vid förenings bildande,
skall han betala, förutom fastställd medlemsavgift, anläggningsavgift. Anläggningsavgiften skall vara lika stor
som vid föreningens bildande, uppräknat med konsumentprisindex. Den nye medlemmen bekostar själv allt arbete
och material för ledningsdragning ifrån föreningens anslutningsplats. Han skall också följa styrelsens anvisningar
vad gäller anslutningsplats på huvudledning, dimensionering och vad styrelsen i övrigt anvisar. Skulle styrelsen
finna att det kan vara till gagn för föreningen med överdimensionering eller annat som fördyrar erlägger
föreningen mellanskillnaden. Ny medlems ledning tillfaller föreningen.
§ 17 Urträde / Nytt inträde
Avgång ur föreningen skall ske vid utgången av ett räkenskapsår. Det räkenskapsår som slutar näst efter en
månad eller högst sex månader, sedan medlemmen sagt upp sig. Vid utträdandet bryts ledning till medlems
fastighet. Av medlemmen inbetalade anläggningsavgifter återbetalas ej. Skulle medlem åter ansöka om och
beviljas inträde, eller om fastigheten fått ny ägare som vill återansluta fastigheten till föreningens anläggning,
erläggs ny öppningsavgift uppräknad med konsumentprisindex.
§ 18 Intrångsersättning
Fastighetsägare till fastighet där ledningar dras, och som ej är medlem i föreningen, erhåller intrångsersättning i
enlighet med beslut fattat av föreningsstämman. Ersättningen framgår av särskilt avtal med varje fastighetsägare.
Medlem är utan särskild ersättning skyldig att, fram till egen servis, upplåta mark för anläggande, reparation och
förnyelse av föreningens ledningar. För ledning på fastigheten efter egen servis utgår intrångsersättning i
enlighet med icke medlem. Vid eventuell skada på markanläggning och växande gröda skall skälig ersättning
utgå. Alla arbeten skall ske i samråd med markägaren.
§ 19 Utrusning och anslutning
Ledning dras till grundfastighet. Anslutningselektronik, som sätts i fastighet ägs av fastighetsägaren. Placering
av elektronik skall sitta frostfritt och åtkomligt för underhåll.
§ 20 Försumlighet
Medlem är skyldig att underkasta sig bestämmelserna i de reglementen som kan bli fastställda för föreningens
anläggning, Medlem, som beträffande sina skyldigheter mot föreningen uppenbarligen tredskas, ej uppfyller sina
ekonomiska åtaganden eller visar sig försumlig vid företagets genomförande, äger ej rätt att ansluta sina
ledningar till föreningens anläggning. Först sedan den försumlige fullgjort sina skyldigheter i enlighet med dessa
stadgar tillåts inkoppling. Ärende av ifrågavarande slag avgörs av ordinarie årsmöte eller extra föreningsmöte.

Kållands Bredbandsförenings Stadgar

Sidan 2 av 4

STADGAR

2012-08-17

§ 21 Besiktning
Medlem får ej förvägra föreningens styrelse, eller av denna utsedd kontrollant, rätt till inspektion av till
anläggningen anslutna ledningar, installationer m.m.
§ 22 Vidareförmedling
Medlem äger ej rätt att, utan styrelsens medgivande, vidareleverera eller försälja av föreningen
nätverksanslutning.
§ 23 Uteslutning
Medlem som inte fullgör sina skyldigheter enligt dessa stadgar kan uteslutas ur föreningen, varvid anslutningen
till den uteslutna medlemmens fastighet bryts. Uteslutning beslutas av ordinarie årsmöte eller extra
föreningsmöte. Av medlemmen inbetalade anläggningsavgifter återbetalas ej. För återanslutning av utesluten
fastighet till föreningens anläggning gäller det som stadgats i § 17 gällande medlem som sökt utträde ur
föreningen.
§ 24 Föreningens tillgångar
För föreningens förbindelser svara endast föreningens tillgångar, däri inräknade förfallna men ej inbetalda
avgifter och enligt § 4 uttaxerade belopp.
§ 25 Uppkommen vinst/förlust
Under räkenskapsåret uppkommen vinst må efter täckning av från tidigare år balanserad förlust, efter ordinarie
årsmötes beslut, fonderas eller gottskrivas medlemmarna och delas då lika mellan medlemmarna.
§ 26 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte hålles när styrelsen finner påkallat eller när minst en revisor eller minst 1/10 av föreningens
medlemmar för uppgivet ändamål skriftligen anhåller om det hos styrelsen.
§ 27 Medlems rättigheter
Medlems rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas å ordinarie årsmöte eller extra
föreningsmöte. Alla årsmöten hålls inom verksamhetsområdet på tid som bestäms av styrelsen. Kallelse till
föreningsmöte skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor föreordinarie och senast en vecka före extra
stämma. Kallelse sker antingen skriftligen eller genom anslag på sätt som föreningen bestämmer, eller genom
annons i av föreningen bestämd tidning. I kallelsen angivs de ärenden som skall förekomma på årsmötet. Andra
meddelanden till medlemmarna lämnas på samma sätt
§ 28 Stadgeändring
För ändring av föreningens stadgar krävs likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsmöten.
§ 29 Val av ordförande och röstning
Vid årsmöte väljs ordförande för tillfället. Vid årsmöte äger medlemsfastighet en röst. Denna kan endast
användas vid beslut som avser eget medlemskap. Fullmaktsröstning får ej förekomma.

§ 30 Årsmöte
Föreningens årsmöte skall förberedas av en valberedning om tre personer. Valberedningen utses på ordinarie
årsmöte med en mandattid på tre år. År ett väljs en ledamot på ett år, en ledamot på två år och en tredje på tre år.
Bland valberedningens ledamöter skall årsmötet utse en för valberedningen sammankallande. Valberedningen
skall vid ordinarie årsmöte komma med förslag till de personval som enligt stadgarna skall förekomma.
Dessutom skall valbreddningen vid årsmötet komma med förslag på ersättnings storlek till styrelse och revisorer.
Styrelsen kallar till årsmöte/föreningsstämma. Kallelse skall innehålla uppgifter om de ärenden som skall
förekomma. Kallelse skall utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie årsmöte eller
extra föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker till samtliga medlemmar
genom brev med post eller via E-mail.
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§ 31 Kallelse årsmöte
Årligen före mars månads utgång hålles ordinarie årsmöte. Vid detta möte skall förekomma:





















Val av ordförande att leda förhandlingarna
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän att justera protokollet.
Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
Fastställande av röstlängd.
Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse.
Fråga om fastställande av balansräkning.
Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen.
Fastställande av medlemsavgift.
Fastställande av serviceavgift.
Fastställande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna.
Val av nya styrelseledamöter, som på grund av utgången mandattid skall omväljas. Mandattid 2 år.
Val av suppleant. Mandattid 2 år.
Val av ordförande bland styrelsens ledamöter.
Val av två revisorer, jämte en suppleant.
Val av ledamot till valberedningen.
Ärenden som av styrelsen eller ledamot hänskjutits till årsmötet. Ärenden från medlemmar skall
skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en vecka efter det att årsmötet utlysts.
Övriga ärenden.

§ 32 Upplösning
Vid föreningens upplösande skall föreningens behållna tillgångar fördelas lika mellan föreningens medlemmar.
§ 33 Övrigt
I övrigt gäller vad som stadgas i lag om intresseföreningar.

Dessa stadgar antogs vid Ullersunds/Öboängens vattenförenings årsmöte i Tolsjö bygdegård 1/4 2012
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