STADGAR
fiir
Bredbandi Nora Ekonomiskfiirening
$ l. Firma
Frireningensfirma iir Bredbandi Nora ek.f.

$ 2, F'iireningens $indamil
1. Fcireningen,som iir en ekonomisk ftlrening, har till sitt andamii att for medlemmarnas
rtikning teckna och forvalta ett tjiinsteleverantrirsavtal ("Avtalet") ftir det befintliga
fibern?itet i Nora, Kramfors Kommun samt att teckna ett avtal med Kramfors kommun som
projehiigare till det 6ppna niitet betecknat "Bredband i Nora" {iir att ffi tillgang till den
fysiska fibern.
2. Fdreningen ska eig:aoch ansvara ftir Avtalet med tjiinsteleverantdren och kommun ftjr
leverans av bredband och telefoni samt efter medlemmens eget val iiven TV och 6wiea
tjiinster som kan ftirekomma i ett fiberntit
3. Fdreningen skall kunna ta ut en serviceavgift ftir att tiicka administrativa kostnader och
kundftirluster nun, dock h6gst fyrtio kronor per minad och medlem.

$ 3. Medlemskap
l.

Medlemskap i ftlreningen kan vinnas av person som innehar lagfart pi fastighet inom
loreningens omr&de i gamla Nora kommun, Kramfors kommun och har tecknat ett fiberar,tal
med Kramfors kommun, och har behov av bredband, telefon,TV eller annan fiberoptisk
kommunikation.

2. Ansrikan om medlemskapi foreningen grirs skriftligen till ftlreningensstyrelse.Ansrikan om
medlemskappr<ivasvid niirmast ftiljande styrelsemtite.
3. Medlem som rinskar liimna ftireningen skall begiira sin uttrade skriftligen till ftireningens
styrelse.Medlemskapetupphrir tidigast vid ftireningenstecknadeavtaletsutgang.
eller indragenfiber. Om en person ar agarctill flera
4. Avgift utg&rper fastighet/bostadshus
iir han skyldig att betala en avgift ftir varje kontralcterad
fastigheter/bostadshuslliigenhet
fiberinstallation dit fiber iir indraget och aktiverat.
5. Nya medlenlmar som vill anslutasig har att erliigga en anslutningsavgiftsom faststiills av
styrelsen

$ 4. Sf,te
Foreningens styrelse har sitt siite i Nora, Kramfors kommun

$ 5 Medlems liirpliktelser
1. Medlemskap i foreningen medftir ovillkorlig ftirpliktelse att fr.o.m. den dag, di ansrikanom
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intriide beviljats, till alla delar iakttaga dessa stadgar samt alla av ftireningsm6te eller
styrelse fattadeoch kommandebeslut och triiffade dverenskommelser.
2. Medlem tir ocks& skyldig att till itireningen medge att ersiittningar fiir diinsteleverantorens
kostnaderoch serviceavgiftbetalasvia autogiro till foreningens bankgiro.
3. Medlem som brutit mot ftireningens stadgar eller som inte ftiljt av ftireningsm6te eller
styrelse fattade beslut eller som inte fullgiort sina betalningsskyldigheter gentemot
ftireningen, kan genom beslut av styrelsen omedelbart uteslutas ur fiireningen och afi
anslutningenstiingsav. Erlagda avgifter iterbetalas ej.
4. Den som genom v6rdsloshet skadar anliiggningen, eller del diirav diir ftireningen har ett
ersiittningsansvarska betala erforderlig reparation och iterstiillningskostnader. Det iligger
medlem att se till att avtalet och utrustning inte utsiitts fiir iverkan och otillbtirligt
utnyttjande. Med detta menasbl.a. att medlem inte f&r lorse annan husiigareeller hyresgiist
med tj iinster frAn avtalspartnern.

$ 6 Overlitelse av fastighet
Vid dverlitelse av fpstighet dvergir medlemskapsamt inbetaldaavgifter och insatseri
ftireningen till den nye iigaren av fastighetenom han s&<inskaroch efter styrelsens
godkiinnande.Avstir den nya iigaren fran medlemskapkvarstir siiljarensftirpliktelser mot
(Ar,'talet)l6per.
ftireningen si liinge d iinsteleverantd,rsavtalet

$ T Insatskapital
Varje medlem ska vid intradet i ftjreningen erliigga en insatspi 100 kr till ltireningens
bankgirokonto.
$ 8 Avgifter
En serviceavgiftkommer att tas ut {tir att tiicka administrativakostnadert.ex bankkostnader
autogirokostnader,kundfrirluster mm om hsgst 40 kr/minad. Serviceavgiftensstorlek
faststiills av fiireninssstiimman.

$ 9 Avstlingning
Fdrsummarmedlem att inom foreskriven tid inbetala faststiilldaavgifter till ftireningen,
riskerar hanlhon avstiingningoch uteslutningur foreningen.Ett sidant beslut kan fattas av
Styrelsen.

$ 10 Sfyrelse
l.

Styrelsenskall bestAav liigst 3 och h<igst7 ledamriterjiimte maximalt lika minga ersiittare.
Styrelseoch ordltjranden viiljs av floreningens&rsmrite.

2. Ordfdrandenv6ljs ftir en tid av ett 6r och <ivrigaledamOteroch ersiittarefiir en tid av fvi ir.
Vid konstituerandefiireningsstiimmaviiljs h?ilftenav tiwiga ledamdterpA ett ar och den
andrahalften pl tv& 6r.
3. Styrelsenutser inom sig vice ordforande,sekreterareoch kassdrsamt vilken eller vilka
personersom utom ordftirandesom iiger riitt att teckna ftireningensfirma.
4. Styrelsensammantriiderpi kallelse av ordftiranden.Hiirut<iversammantr6derstyrelsenom
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eller av revisorn.
s6 pakallasav minst tu6 styrelseledam<iter

$ 11 Beslut
Styrelseniiger avgdra ?irendeom minst h6lften av antalet styrelsemedlemmariir niirvarande.
Vid lika rdstetal har ordftirandenutslassrdst.

$ 12 Revision
Fcirgranskningav styrelsensftrvaltning och ftireningensriikenskaperutser irsm<itet en
revisorer och en ersdttare,valda ftir tiden intill piftlljande irsmcite.

$ 13 Bokslut
1. Fdreningensverksamhets6roch riikenskapsir omfattar tiden fr.o.m. den I januari t.o.m. den
3l december.
2. Bokslut skall vara verksttillt senastden lmars. d& stwelsensverksamhetsberiittelse.
balansriikningoch r'esultatriikningskall finnas tillgiingliga ftir ftireningensrevisor. Revisorn
skall avge skriftligt utlitande river granskningen,varvid ocksfl frflgan om ansvarsfrihetfiir
styrelsentillstyrks eller avstyrks.
3. Revisorn skall ha tillgang till ftireningensprotokoll, verifikationer, korrespondensoch andra
handlingar som de dnskarta del av.

$ 14 Fiireningens medel
Fdreningensriikenskaperskall ftiras enliS god bokforingssedoch hillas tillgiingliga ftir
styrelseoch revisor.Alla transaktionerskall vara styrLla med verifikationer. Stdrre kontanta
medel skall insiittaspi riintebiirandekonto efter beslut av styrelsen.

$ 15.A.rsmiite
Arsmote h&lls senastI maj varje ar pi plats som styrelsenutser.
Motioner till irsm<itet skall vara Styrelsentillhanda senast3 veckor innan arsmdtesdagen
Vid trsmdte skall ftiljande iirendenbehandlas
l.

Mtitet oppnas

2. Val av ordftirande vid irsmdtet
3. Val av sekreterarevid irsmcitet
4.

Friga om irsmtitets behdriga utlysande

5. Faststiillandeav dagordning
6. Justeringav rdstliingd
7. Val av fvi justeringsmiin,tillika valkontrollanter och nistriiknare
8. a. Styrelsensverksamhetsberiiftelse
b. Styrelsensekonomiskaredovisning.Balans och resultatriikningftir det senaste
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riikenskapsaret.
9. Revisoremasberiittelse
I 0. Faststiillandeav balansr?ikningoch resultatriikning
11. Dispositioner betriiffandevinst eller lorlust enligt den faststiilldabalansriikningen
12. Faststiillandeav 6rsavgifter,kostnadsersdttningoch eventuellaextra avgifter
13. Friga om ansvarsfrihetftir styrelsen
fiir det kommandeverksamhetsaret.
14. Faststiillandeav verksamhetsplan/budget
15. Faststiillandeav arvoden f<irniistkommandeverksamhetsir.
16. Faststiillandeav antal styrelseledamdteroch ersiittareftir verksamhetsiret
17. Val av ordlorande
18. VaI av <ivrigaledam6tersamt val av ersiittare.
19. Val av en revisor samt dennesersiittare.
20-Yal av valberedning
21. Styrelsensfiirslag
22. Medlemmarnasftirslag
23. Motet avslutas

$ 16 Extra fiireningsmtite
Extra ftireningsmcitekan utlysas av styrelsen i friga som iir av viisentlig betydelse fiir
ftireningensmedlemmar.Vidare skall extra ftireningsmdteutlysas d& revisorernasi pikallar
i friga som gtiller styrelsensfiirvaltning eller di minst 5 medlemmar skriftligen till styrelsen
eller revisorerna hemstiiller om det med angivande av skiilen fiir sidant mdte. Extra
loreningsmdte skall dessutomhillas snarastefter &rsmrite,om minst tre fiiirdedelar av de vid
irsmdtet niirvarande medlemmama rostar ftr det.

$ 17 Kattelser och andra meddelanden
1. Kallelse till ftireningsmriteliksom andra meddelandentill foreningensmedlemmar skall ske
genom brev med post, e-post eller utdelning genom egen ft)rsorg under den adress som
medlemmeniir registreradi ftireningen eller under annanadresssom iir kiind av styrelsen.
2. Kallelse till Arsmdteoch ordinarie ftireningsm<jteskall ske senasttvi veckor ftire respektive
motesdag.Kallelse till extra loreningsmdte skall ske senasten vecka ftire s6dantmote med
angivandeav anledningentill mdtet.

$ 18 Riistriitt
1. Vid foreningsmoteiiger varje medlen en rost.
2.

Rristning verkstiilles <ippet.Om mdtet si beslutarkan sluten omrdstning ske.

3. Medlem som inte fullgiort sin skyldighet gentemotforeningeniiger inte rdstriitt.

4t5

$ 19 Motionsriitt
Fcirslagfrin medlem skall vara styrelsentillhanda senasttv& veckor fore irsmdte.

$ 20 tinOring av stadgar
Frirslagtill iindring av dessastadgarskall ltimnastill samtliga medlemmar,senasti samband
med kallelse till det m<itediir friga om iindring skall behandlas.Fdr Zindringav stadgama
kriivs godkiinnandebeslut phtvhphvarundra fiiljande ftireningsmdten,varav ett skall vara
Srsmrite.F<irbeslutensgiltighet kriivs att iindringsforslagenbitrads av minst tre {iirdedelar
av de rdstande.

$ 21 Likvidation och uppliisning
1. Fdrslagtill uppkisning av ftireningen skall liimnas till samtliga medlemmar,senasti
sambandmed kallelse till det rndte diir fr&gaom uppl0sning av ftireningen skall behandlas.
For upplosning av loreningen kriivs godkiinnande beslut pi tvi pA varandra foljande
ftireningsmdten,varav ett skall vara trsmote. Fdr beslutensgiltighet kriivs att ftirslag till
uppl<isningav fiireningen bitriids av minst tre fiirdedelar av de rdstande.
2. Om uppldsning av fiireningen beslutatspi sb'ttsom hiir stadgatsskall vad som iterstar efter
giildandeav fdreningensskulder tillfalla det iindamll, som sista fOreningssammantriidet
beslutat.

I dvrigt hiinvisastill lagen om ekonomiskaftireningar

pi konstituerande
den 20I 4-A74 |
OvanstAende
stadgarfaststtilldes
fiireningsstiimma
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