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§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är Vassbäcks Fibernätförening.

§ 2 Ändamål och omfattning
Föreningen har till ändamål att bygga ut en fibernätinfrastruktur i Vassbäck, Kungsbacka kommun.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att anlägga kanalisation och verka för att så många 
fastighetsägare som möjligt i området ansluter till föreningen och skapa ett gott underlag för att på ett 
effektivt och ekonomiskt fördelaktigt sätt möjliggöra etablerandet av ett fibernät i Vassbäck.

Vid etablerandet av fiberinfrastrukturen (det vill säga då kanalisationen skall  börja utnyttjas för 
kommunikationsändamål)  planeras föreningen avvecklas och övergå i en gemensamhetsanläggning 
(anläggningssamfällighet) enligt anläggningslagen, i den mån detta låter sig göras med avseende på de 
villkor som ställs för bildandet.

§ 3 Medlem
Medlem i föreningen skall endast vara de som är fastighetsägare i området. Medlem skall deltaga i 
föreningen med minst en insats/andel. Styrelsen skall utfärda andelsbevis  till  samtliga medlemmar efter 
fullgjord inbetalning av insats, enligt § 4 nedan. Andelsbevis medföljer fastigheten.

§ 4 Insats och årsavgift
Medlem som deltar i  föreningen skall betala en insats som bestäms av styrelsen och baseras på 
kostnaden för att ansluta medlemmens  fastighet till infrastrukturen. Avgiften skall erläggas  omgående 
efter anmodan.  Insats återbetalas  inte. Vidare skall medlem erlägga en årsavgift för täckande av 
driftkostnader, om sådana uppstår. Årsavgiftens storlek fastställes på föreningens årsmöte. 

§ 5 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt lägst en och högst två suppleanter. 
Ordföranden väljs årligen på ordinarie årsmöte, övriga ledamöter konstituerar sig själva samt väljs  för 
två år i taget och avgår om möjligt växelvis för att bibehålla kontinuiteten i styrelsen. 

§ 6 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli till 30 juni.

§ 7 Teckningsrätt
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av ordföranden och kassören var för sig.

§ 8 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas årligen senast under december månad på tid och plats som styrelsen 
bestämmer. Styrelsen kan när den finner lämpligt utlysa extra årsmöte. Styrelsen skall också utlysa 
extra årsmöte då det skriftligen påfordras av minst en tredjedel av föreningens medlemmar.

Kallelse till ordinarie och extra årsmöte skall ske skriftligt via e-post senast fjorton dagar före ordinarie 
och extra årsmöte.
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Rösträtt tillkommer medlem i Vassbäcks fibernätföreningen med en röst per ägd andel.  Medlem är 
berättigad att rösta för ytterligare en medlem med stöd av skriftlig, bevittnad fullmakt.

§ 10 Dagordning
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

4. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna

5. Fastställande  av dagordning
6. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse

7. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

8. Styrelsens förslag till utgifter och inkomster
9. Fastställande av årsavgiften

10. Val av ordförande och det antal styrelseledamöter som erfordras enl. § 5 

11. Övriga frågor
Vid extra årsmöte skall inte andra ärenden bli föremål för behandling än de som angivits i kallelsen

§ 11 Ändring av stadgar och upplösning av föreningen
Ändring av föreningens stadgar och upplösning av föreningen kan ske på ordinarie årsmöte eller extra 
åtsmöte. Vid upplösning av föreningen fördelas ansvar och eventuellt överskott lika över samtliga 
andelar.

§ 12 Uteslutning av medlem
Medlem som inte fullföljer sina förpliktelser mot föreningen, skadar eller motarbetar föreningen och 
dess ändamål kan av styrelsen uteslutas. För sådant beslut fordras biträde av minst två ledamöter, om 
styrelsen består av tre styrelseledamöter,  och av minst fyra ledamöter,  om styrelsen består av fem 
styrelseledamöter. Dessutom skall medlemmen ges  tillfälle att muntligt eller skriftligt yttra sig.  Utesluts 
medlem enligt ovan är dennes insats förverkad och andelsbeviset skall återlämnas till styrelsen.

Dessa stadgar har antagits vid konstitutionerande föreningsmöte den 27 oktober 2011.
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