
STADGAR FÖR HÖGERUD FIBER EKONOMISK FÖRENING

Fastställda den 2016-06-20 på ordinarie föreningsstämma.

§ 1 FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn är Högerud Fiber Ekonomisk Förening.

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla
medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband (fiber) för bl a TV, data- och
telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt bedriva annan därmed
sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja
föreningens nät och fullgöra ekonomiska skyldigheter gentemot föreningen samt frivilligt ställa upp
med eget ideellt arbete.

Föreningen äger rätt att genom styrelsens arbete och beslut för föreningens räkning förvärva,
inteckna och avyttra fiberanläggningar. För att kunna genomföra ändamålet och denna
verksamhetsdel äger styrelsen rätt att uppta lån för anläggande och bibehållande av
fiberanläggningar, dock till ett belopp om maximalt 25 % av anläggningskostnaden. 

För förvärv eller avyttring av fiberanläggningar krävs dock samtycke av ordinarie eller extra
föreningsstämma. 

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE

Föreningens styrelse har sitt säte i Högerud, Arvika kommun, Värmlands län.

§ 4 FÖRENINGENS GEOGRAFISKA VERKSAMHETSOMRÅDE

Föreningens geografiska verksamhetsområde omfattar Högeruds socken och områdena Dalen,
Nordal, Humlekil, Kälkesrud, Sjöhaget och Trotakan samt eventuellt visst angränsade område enligt
styrelsens beslut. 

§ 5 MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN

Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde och som
kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut, samt bidra till förverkligande av föreningens
ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem.

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär.

Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Arrendator som äger byggnad inom föreningens verksamhetsområde kan bli medlem i föreningen om
detta bedöms ändamålsenligt ur föreningens syfte och verksamhet. Detsamma gäller fysisk eller
juridisk person som förhyr fastighet och/eller driver näringsverksamhet inom föreningens
verksamhetsområde.



Medlemskap kan även ske genom att ägandet till fastighet som är ansluten till föreningen övergår till
ny ägare på grund av bodelning, arv eller testamente under förutsättning att anmälan sker till
föreningens styrelse enligt 3 kap. 2 § Lag( SFS 1987:667 ) om ekonomiska föreningar.

§ 6 MEDLEMS SKYLDIGHETER

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av ordinarie föreningsstämma beslutade
medlemsinsatser och fastställda avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 7 INSATS I FÖRENINGEN

Varje medlem ska delta i föreningen med en insats om lägst 200:- kr och högst 30.000:- kr per inom
verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet.

Med ansluten fastighet menas fastighet som planeras att bli eller är ansluten eller förberedd för
anslutning till föreningens nätverk samt om styrelsen så beslutar byggnad på arrenderad mark eller
förhyrd byggnad/fastighet 

Insatsen om 200:- kr betalas till föreningens bankgiro inom den tid som styrelsen bestämmer efter att
medlemskap beviljats.

Den totala insatsen är beroende av kostnaden för de investeringar som föreningen har att genomföra
och den löpande driften av föreningen. Styrelsens ambition är dock att insatsen skall begränsas så
mycket som möjligt utan att detta negativt får påverka föreningens ändamål och syfte.

Med avsteg från huvudregel i 10 kap. 11 § jämfört med 10 kap. 13 § Lag (SFS 2018:672) om
ekonomiska föreningar återbetalas inte medlemmens insatser vid utträde, vilket innebär att medlem
är hänvisad till att sälja andelen i föreningen till ny ägare av fastigheten för att få del av andelens
värde.

§ 8 MEDLEMSAVGIFT ( ÅRSAVGIFT )

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en årsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman,
dock högst 500:- kronor. Årsavgiften betalas till föreningens bankgiro och inom den tid som styrelsen
bestämmer.

Årsavgiften återbetalas ej till medlemmen vid utträde.

§  9 ANSLUTNING AV MEDLEMMENS FASTIGHET TILL FÖRENINGENS FIBERNÄT OCH
AVGIFTEN

Innan en medlems fastighet ansluts till föreningens fiberoptiska kabel och fibernät skall medlemmen
teckna ett fastighetsanslutningsavtal med föreningen gällande dennes fastighet och om styrelsen så
beslutar betala en anslutningsavgift. 



Insatsen som en medlem skall betala till föreningen enligt § 7 i dessa stadgar och anslutningsavgiften
enligt denna paragraf kan dock inte tillsammans överstiga ett belopp om 29.800:- kronor.

Medlemmen i föreningen har utöver insats och anslutningsavgift att själv bekosta grävning av
fiberkanaliseringen från tomtgränsen till anslutningspunkten på byggnad som skall förses med
fiberkommunikation i enlighet med anslutningsavtalet mellan föreningen och medlemmen.

För fastighetsanslutningsavtal som tecknas mellan föreningen och tillkommande medlem efter att
byggstart och genomförandet av grävningsentreprenaden skett i anslutning till den nye medlemmens
fastighet tillkommer utöver höjd insats och faktisk kostnad för anslutningen en engångsavgift enligt
fastighetsanslutningsavtalet och som fastställes av styrelsen.

§ 10  SERVICEAVGIFT ( BYANÄTSAVGIFT )

För nyttjande av föreningens nät skall en avgift utgå. Avgiften fastställs av styrelsen och regleras i avtal
som upprättas mellan medlemmen och föreningen. 

§ 11 UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP OCH UTESLUTNING

Medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast två år efter inträdet i föreningen. Uppsägningen ska
göras skriftligen till styrelsen och ske minst 3 månader före räkenskapsårets utgång, annars sker
avgången först vid påföljande räkenskapsårs slut.

Om medlemmens andel inte överlåtes  i samband med att fastigheten försäljes eller fastigheten på
annat sätt byter ägare och den nye ägaren ej ansöker om respektive ej beviljas medlemskap i
föreningen, upphör den tidigare fastighetsägarens medlemskap i föreningen. Samtidigt stänges den
nye fastighetsägaren från att utnyttja föreningens nät. Utträdande medlems insats enligt § 7 i dessa
stadgar betalas inte ut. 

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar
dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Uteslutning meddelas
skriftligen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom
att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till
medlemmen.

§ 12 AVGÅNG FRÅN FÖRENINGEN

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång
ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en
medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en
annan omständighet som föranlett avgången.

Ansökan från medlemmen om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen
minst 3 månader före räkenskapsårets slut.

§ 13 STYRELSEN

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter med lägst en och högst tre
styrelsesuppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett år och styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år fram till respektive års ordinarie



föreningsstämma, växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande
konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.

Styrelsen är beslutför då mer än 50% av styrelseledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut fattas
med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet
vid val genom lottning.

Styrelsen äger rätt genom sitt arbete och beslut se till att föreningens ändamål och verksamhet
upprätthålles.

§ 14 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av styrelsen men styrelsen äger även utse särskilda firmatecknare.

§ 15 FÖRENINGENS RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 16 REVISORER

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses
en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till
slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 17 ÅRSREDOVISNING OCH REVISION

Styrelsen skall lämna årsredovisning till revisorerna senast 30 dagar före ordinarie föreningsstämma
och samtidigt meddela revisorerna när och var stämman skall äga rum.

§ 18 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie
föreningsstämma ska följande ärenden behandlas efter mötets öppnande av styrelsens ordförande
samt anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd:

1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av  
protokollförare

2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordningen.

6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.



7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller
förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9. Frågan om arvoden och övriga ersättningar till styrelseledamöterna och revisorerna.

10.Årsavgift ( medlemsavgift ) för kommande verksamhetsår.

11. Behandling av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.

12. Behandling av inkomna motioner.

13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas.

14. Val av ordförande i styrelsen på ett år.

15. Val av styrelseledamöter och  styrelsesuppleanter.

16. Val av revisor och revisorssuppleanter.

17. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.

18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

19. Stämmans avslutande.

§ 19 MOTIONER TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMAN

Ärende som medlem önskar ta upp på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmälas till styrelsen
senast en månad före stämman.

§ 20 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då så erfordras, eller då det skriftligen begäres av
revisor eller minst en tiondel ( 1/10 ) av föreningens medlemmar. Vid extra föreningsstämma får inte
beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 21 RÖSTRÄTT

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. 

Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem. Ett ombud får
endast företräda en medlem.

§ 22 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA OCH ANDRA MEDDELANDEN

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de
ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor innan och senast två veckor
innan ordinarie föreningsstämma och senast en vecka innan extra föreningsstämma.



Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post till
samtliga medlemmar och publiceras även på föreningens hemsida. Då kallelse gått ut till
föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

§ 23 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 för särskilt ändamål.

§ 24 REGLER FÖR ÄNDRING AV STADGARNA

För ändring av dessa stadgar regleras enligt 3 kap. 4-9 §§ Lag (SFS 2018:672) om ekonomiska
föreningar.

§ 25 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till
inbetalda insatser.

§ 26 ÖVRIGT

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller Lag ( SFS 2018:672 ) om ekonomiska föreningar.

                                           _____________________________________

Att dessa stadgar antagits vid föreningens ordinarie årsstämma den 20 juni 2021 intygas härmed.

.....................................................................              

Peter Rimo , Ordförande i föreningen                        


