STADGAR FÖR WISKANSFIBER EKONOMISKA FÖRENING
Stadgarna antagna den 2 april 2014.

Tre (3) sidor.

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Wiskansfiber ekonomiska förening.
§2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
tillhandahålla bredband för data och tele kommunikation.
Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster
och därmed förenlig verksamhet.
§3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Ånge Kommun med verksamhet i byarna Gäle, Hjältan, Gösunda, Boda
och Ede.
§4 Medlemskap
Medlemskap kan sökas av den som äger en fastighet i föreningens verksamhetsområde, dock
maximalt ett medlemskap per fastighet, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut.
Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt och beslut fattas av styrelsen.
§5 Medlemmars skyldigheter
Varje medlem är skyldig att följa föreningens stadgar, beslut och avtal samt att i övrigt verka för
föreningens ändamål.
§6 Insats
Varje medlem skall delta i vår ekonomiska förening med ett insatsbelopp (kronor).
Insatsbeloppet är som minst 100kr och som mest 30 000kr.
Insatsbeloppet betalas kontant när medlemskap beviljats av styrelsen, som kan besluta om
förändringar av insatsbeloppet inom ramen för stadgarna.
§7 Årsavgift
Varje medlem ska årligen betala en årsavgift som beslutas av föreningsstämman.
Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen beslutar.
§8 Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgar, beslut, ingångna avtal eller som uppenbart skadar föreningen eller
motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas. Utesluten medlem fråntas direkt
sin möjlighet att delta i föreningens förvaltning och beslut.
§9 Avgång
Medlem som önskar utträde ur föreningen äger rätt att sex månader efter utträdet på egen begäran
återfå erlagd insats i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar.

§10 Styrelse
Styrelsen väljs av föreningsstämman och ska bestå av 5-9 ledamöter, som ska ha en geografisk
spridning i verksamhetsområdet.
Ordförande väljs av stämman på ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år, på så sätt att
halva styrelsen väljs vart annat år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelseledamöter verkar för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
§11 Revisorer
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas två revisorer och två revisorssuppleanter för tiden
fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma.
§12 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller de som styrelsen utser.
§13 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
§14 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna minst en månad före ordinarie
föreningsstämma. Handlingarna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och
förvaltningsberättelse.
§15 Ordinarie föreningsstämma.
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före april månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma
skall följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande, sekreterare och justerare för föreningsstämman.
2. Godkännande av röstlängd.
3. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
4. Fastställande av dagordning.
5. Styrelsens årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat och balansräkning.
8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Disposition av över eller underskott.
10. Beslut om årsavgiftens storlek.
11. Motioner till stämman.
12. Beslut om eventuella arvoden och ersättningar.
13. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
14. Val av ledamöter samt ordförande för ett år.
15. Val av revisorer och ersättare.
16. Val av valberedning, tre medlemmar varav en sammankallande, under ett år.
17. Eventuell information och frågor som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
föreningens stadgar.

§16 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller minst 1/10 av medlemmarna eller revisorerna
så begär. Vid extra stämma behandlas endast de uppkomma ärendena.
§17 Kallelse till föreningsstämma och andra medelanden
Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen tidigast fyra veckor och senast två veckor före
ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.
§18 Motioner
Motioner till stämman skall vara styrelsen till handa tre veckor före föreningsstämman.
§19 Vinstdelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till
reservfond har skett enligt föreningsstämmans beslut, föras i ny räkning och/eller fonderas.
§20 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande föreningsstämmor,
varav minst en ska vara ordinarie föreningsstämma. Besluten skall fattas med minst 2/3 majoritet.
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i
förhållande till inbetalda medlemsinsatser.
Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

