Grensnet Ek. för.

STADGAR

Firma
§1
Föreningens firma är Grensnet ekonomisk förening.
Ändamål och verksamhet
§2
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla
medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl a data- och telekommunikation och
tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig
verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.
Styrelsens säte
§3
Styrelsen har sitt säte i Årjängs kommun.
Medlemskap
§4
Till medlem antas en sökande som äger fastighet, är boende eller verksam inom området del av
Töcksmarks stommen (norr E18, väster kanalen), Bryngelsbyn, Töresbyn och Elovsbyn i Töcksmarks
socken samt Östervallskogs socken, (inkl hela telefonväxelområde 62xxx) 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.
Medlems åliggande
§5
Medlem är vidare skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter
samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.
Insats
§6
Varje medlem skall deltaga i föreningen med insatsandelar om 2500 kronor. Minsta antalet andelar är 9
vilket motsvara anslutning till obebyggd fastighet. Varje anslutning motsvarar 2 andelar. Insatsen skall
erläggas kontant senast en månad efter erhållande av medlemskap eller när styrelsen påkräver. Insats
återbetalas endast i de fall lagen om ekonomiska föreningar så särskilt stadgar. Med ansluten fastighet
menas fastighet som planeras att bli eller är ansluten eller förberedd för anslutning till föreningens nätverk.
Förlagsinsatser
§7
Styrelsen får besluta att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser om 2500 kronor. Antalet
förlagsandelar får ej överstiger antalet insatsandelar. Sådana insatser får tillskjutas även av andra än
medlemmarna. För förlagsinsatserna gäller i övrigt vad som föreskrivs i Föreningslagen och vad som
styrelsen beslutar.
Varje förlagsinsats medför företrädesrätt till årlig utdelning från det belopp som enligt den för
räkenskapsåret fastställda balansräkningen står till föreningsstämmans förfogande sedan avdrag skett för
vad som åtgår till täckande av möjligen förefintlig förlust från föregående år och till reservfonden avsatts
vad som enligt 21 § skall föras dit.

Förekommer förlagsinsatser skall föreningsstämman årligen besluta att, i den utsträckning de för
ändamålet tillgängliga medlen enligt föreningslagen förslår därtill, utdelning skall utgå på förlagsinsatserna
enligt vad som anges i förlagsandelsbevisen inom det högsta belopp som får tillämpas. Beslut får fattas
om betalning av sista årets återstående utdelning vid inlösen av förlagsinsats.
Årsavgift
§8
Varje medlem skall årligen till föreningen erlägga medlemsavgift, vilken av föreningsstämma bestämmes
till belopp dock högst 500 kronor. Maxbeloppet följer konsumentprisindex. Medlemsavgift betalas på sätt
och inom tid som styrelsen bestämmer.
Övriga avgifter
§9
För utnyttjande av föreningens tjänster och underhåll av nätet skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster
föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som
utnyttjar tjänsten och föreningen.
Uteslutning
§ 10
Medlem som ej erlägger fastställd avgift eller som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar
föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till
styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutningen avsänts till medlemmen.
Avgång
§ 11
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur
föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall
ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Återbetalning av insatsandelar sker i enlighet
med lagen om ekonomiska föreningar.
Styrelse
§ 12
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst två och högst fem suppleanter.
Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av
föreningsstämman på två år, fast växelvis så att halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande
konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.
Firmateckning
§ 13
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den/ de styrelsen utser.
Revisorer
§ 14
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas lägst en och högst två revisorer och högst en
revisorsuppleant fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
Räkenskapsår
§ 15
Föreningens räkenskapsår är 01-01 - 12-31.
Årsredovisning
§ 16
Styrelsen skall senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingarna.

Ordinarie föreningsstämma
§ 17
Ordinarie föreningsstämma hålls före maj månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande
ärenden förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
Godkännande av röstlängden.
Val av två justeringspersoner.
Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Fastställande av dagordningen.
Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Budget.
11. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av styrelseordförande
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och revisorssuppleant.
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som
anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
Rösträtt
§ 18
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald andel enligt § 6 och § 7 dock maximalt 100
röster. Det gäller medlemskap erhållen året som föregår stämman.

Kallelse och andra meddelanden
§ 19
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före
och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma.
Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom
e-post eller brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem
inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.
Beslut
§ 20
Vid beslut i styrelsen och på föreningsstämma skall enighet eftersträvas. Kan inte enighet uppnås krävs
minst 2/3 majoritet för att beslut skall var giltigt.
För stadgeändring krävs enighet bland samtliga medlemmar, eller beslut på två stämmor och att
ändringen biträtts av minst 3/4 av de röstande på den senare stämman eller den större majoritet som
krävs för vissa beslut enligt Lagen om ekonomisk förening, se 7 kap 15 §.
Överskott
§ 21
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. Föreningsstämman kan även
besluta om utdelning per insatsandel och förlagsandel.

Upplösning
§ 22
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i
förhållande till inbetalda insatsandelar.
Extra föreningsstämma
§ 23
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
Extra föreningsstämma kan utlysas, förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende
skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar.

