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BJÖRKFIBER

Kallelse till årsmöte 2018
”Björkfiber Ekonomiska förening”
 tisdagen den 26:e juni 2018
 Klockan 19.00
 Björkebråtens skola

Program
 Välkommnande
 Lägesinformation
 Årsmötesförhandlingar

Fika
 Vi bjuder på enkel fika
Alla intresserade är välkommen. Alla har yttranderätt medan rösträtt vid årsmötet
har den som betalt medlemsavgift för 2017.

Bilagor
 Dagordning för årsmötet (sid 2)
 Verksamhetsberättelse (sid 3)
 Nya stadgar som skall gälla från 07-2018. (sid 4-6)

2018-06-05
Göran Nilsson
Ordförande
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BJÖRKFIBER

Björkfiber EkonomiskaFörening
Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare och att jämte ordförande justera protokollet
4. Godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Frågan om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande om balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande för ett år
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på ett år resp två år
12. Val av revisorer – under ett år
13. Val av valberedning – under ett år
14. Verksamhetsplan och budget
15. Fråga om årsavgift
16. Godkännande av nya stadgar som skall klara nya lagändringar.(behövs 2 stämmor för
godkännande).
17. Övriga ärenden

2018-06-05.
Göran Nilsson , ordförande
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BJÖRKFIBER

Verksamsberättelse för 2017
Året har varit lugnt
Inga rapporterade större störningar på nätet
En ny anslutning i norra Rimshult, en flyttning av anslutning i Mossbrohult.
Årsmöte hade vi 13-6 2017.
Companion såg över stadgar i januari och tog fram nya förslag som vi godkände på årsmötet så
dom överrensstämmer med nya regler för stadgar som skall börja gälla 07-2018.
(nya stadgar som börjar gälla om årsmötet godkänner dem, bifogade sid 4-6)
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STADGAR FÖR BJÖRKFIBER EKONOMISKA FÖRENING
Reviderade våren 2017

§ 1 FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är BJÖRKFIBER EKONOMISK FÖRENING.
§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla
medlemmarna nätanslutning till kommunikationsnät för bredband/fiber (bl.a. data och
telekommunikation) och tjänster för nyttjande av anslutningen samt bedriva annan därmed
sammanhängande och förenlig verksamhet.
Medlemarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.
§ 3 FÖRENINGENS SÄTE
Föreningens styrelse har sitt säte i Björkebråten i Tingsryds kommun, Kronobergs län.
§ 4 MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde som
utgörs av Björkebråten med omnejd och är ansluten till Björkfibers fiberoptiska bredbandsnät, kan
förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet 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.
§ 5 MEDLEMS SKYLDIGHETER
Varje medlem är skyldig
Att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna,
Att även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.
Att verka för föreningens ändamål och verksamhet.
Att aktivt söka information för att säkerställa den egna informationen om utveckling i föreningen.

§ 6 INSATS
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 2,000:- och högst 25,000:- SEK
för varje ansluten fastighet.
Insatsen skall betalas kontant med 5,000:-SEK inom två veckor efter att medlemskap beviljats.
Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar.
En insats återbetalas i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. lagen om ekonomiska föreningar dock tidigast ett
år efter avgång.

§ 7 MEDLEMSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av
föreningsstämman, dock högst 200 kronor plus inflation räknat från startåret. Medlemsavgift betalas
på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.
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§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER
För utnyttjande av föreningens tjänster ska medlemmarna betala avgift. Avgiften fastställs av
styrelsen för de olika tjänster föreningen tillhandahåller.
§ 9 UTESLUTNING
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess
intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. 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. Om uteslutningen är föranledd av
brott mot villkoren för att vara ansluten till fibernätet, kommer medlemmens anslutning
att stängas av med omedelbar verkan. Om uteslutning och avstängning sker på dessa grunder, kommer inga
avgifter att återbetalas.

§ 10 AVGÅNG
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång
ur föreningen vid räkenskapsåret slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas skriftligen till
styrelsen minst 3 månader före räkenskapets slut.
§ 11 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst två och högst fem
styrelsesuppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, dvs fram till slutet av den
årsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av
föreningsssstämman på två (2) år dvs fram till slutet av den årstämma som hålls andra räkenskapsåret
efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år
§ 12 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den/de som styrelsen utser.
§ 13 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 årsstämma.
§ 14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är 1 januari-31 december.
§ 15 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie årsstämma.
Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.
§ 16 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN
En ordinarie föreningsstämma,årsstämma, hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid
årsstämma ska följande ärenden behandlas:
1.
2.

val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val
av protokollförare
godkännande av röstlängden
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

val av en eller två justeringsmän
frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
fastställande av dagordningen
styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller
förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponer
beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
medlemsavgift för kommande verksamhetsår
beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
val av valberedning,två personer varav en sammankallande.
övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar,
och som anmälts till styrelsen senast åtta veckor före årsstämman

§ 17 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Röstning kan ske med fullmakt.
§ 18 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 sex veckor före och senast två veckor
före alla föreningsstämmor oavsett ärende på stämman. Kallelse till föreningsstämma och andra
meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått
ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.
§ 19 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärende än de som angivits i kallelsen. Extra
föreningsstämma ska utlysas, förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende
skriftligen påfordras av revisor eller minst 10% av föreningens medlemmar.

§ 20 VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning,
fonderas eller delas ut som återbäring till medlemmarna i förhållande till deras omsättning med föreningen.

§ 21 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till
inbetalda insatser.
§ 22 STADGEÄNDRING
Stadgeändringar sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.
§ 23 ÖVRIGT
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

