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§I

Val av mölesordförande saun inötcssekreEerare
‘Fill niötesordlorande ‘aldes Michael Carlén.
Till mutessekreterare valdes Daniel Tidefjflrd.
Godldiiniande av röstllingden
Röstliingden godkiindes. Bilaga I.

§3

Va I a v cvii j usi eringsm i ii, Ii Ill Ii rös L ri kna re
Till justerare valdes Stel’an SzakaI ocli Michael Andersson.

§4

Sriiiiiniaiis behöriga utlysande
KalIese uhiindes via eposL publicerades pU föreningens hemsida saint
NUshulLas Facebook sida den 28 december 2017.
Utlysande[ godkiiindcs.

§5

FastsLiIlIaiide av dagordning
Dagordningen godkiindes sorn finns i kal lesen.

§6

SEad gciind ringar
SUimman godkiinde styrelscn forslag pfi lindri ngar av paragral 2, 6. 8 och
Se bLaga 2 lOran se de gamIn respeK ave nyu paragrultexterna.
?vl ötets avslu tande
MOtel LIVSILIladeS av ordl’Orandc.
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Stadgar for Nashulta Fiber Ekonomisk forening
§ I Firma
FOreningens namn llr Nashulta Fiber.

§ 2 Andamál och verksamhet
Foreningen är huvudman och driver projektet “Nllshulta Fiber”. FOreningen bar till andamâl
all framja medlemmars ekonomiska intressen genom all via ett lokalt passivt fibernat for
bredband, ledningsnat, tilihandahAlla medlemmarna natkapacitet for bl.a. data-och
telekommunikation. Fareningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahâlla medlemmarna
trafiktjanster, exempelvis sá kallade bredbandstjllnsler.
Förslag till ündring § 2 AndamI och verksamhet
FOreningcn driver projektet “Niishulta Fiber”. Projekiel ska leda till att foreningens
medlemmar far tillgáng till eti fihernllt och ha mOjlighet all avropa tjiinster i niltet. Foreningen
komnier inte sjUlv att Uga eller drifta nätet.
§ 3 Foreningens sate
FOreningen bar sitt sate pa kassOrens adress, i Eskilstuna kommun i Sodermanlands Ian.
Verksamhetsomrãdet utgOrs av Nashulta socken med omnejd.
§ 4 Medlemskap
Till medlem kan antas en sOkande som äger en fastighet mom fOreningens
verksamhetsomrAde.
Medlem forvantas fOlja fOreningens stadgar och beslut samt bidra till fOrverkligande av
fOreningens andamäl. Om en fastighet har flera delagare kan endast en delagare vara formell
medlem. Ansokan om medlemskap görs via foreningens hemsida. Ansokan om intrade prOvas
av styrelsen.
Arrendator skall jamstallas med fastighetsagare i dessa stadgar. Aven hyresgast kan jamstallas
med fastigheisagare om det är llndamâlsenligL
§ S Medlems áliggande
Varje medlem är skyldig all betala de av fOreningsstamman faststallda insatserna och
avgifterna samt även i ovñgt fOlja foreningens stadgar och beslut.

§ 6 Insats
Medlem ska delta i fOreningen med ett insatsbelopp om lagst 100 1cr och hOgst 30 000 kr for
varje anslutning pa fastighet, bostadshus pa fastighet eller annan byggnad. Anslutning i
efterhand kan komma alt kosta mera. Frâgan avgOrs av styrelsen.
Av insaisbeloppet ska 2500 kr betalas till fOreningens konto i samband med tecknandet av
fastighetsanslutningsavtal dock senast mom tvà veckor efter alt medlemskap beviljats.
Resterande belopp betalas pa det säU och mom den lid som styreisen bestammer.
Förslag till iindring § 6 Insats
Medlem ska delta i fOreningen med ett insatsbelopp pa 100 kr per medlem.
Actress
Näshulta Fiber
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§ 7 Avgifter
Varje medlem skall Arligen till fOreningen betala medlemsavgift, som beslutas av
fOreningsstämman. Medlemsavgift betalas pA det situ och mom den tid som styrelsen
bestitrnmer.
§ S Ovriga avgifter och avtal
Vauje medlern ska till fOreningen betala en anslutningsavgift for anslutning av byggnad pA
medlemmens fastighet enligt overenskommet fastighetsanslutningsavtal. Für nyttjande av
fureningens tjitnster skall avgift utgA. Avgiften for de olika tjllnster foreningen tillhandahAller
faststllhls av styrelsen och regleras i avtal sam upprllttas mellan den som nyttjar tjänsten och
Coreningen.
Styrelsen upprUttar erforderliga avtal bl.a. mark-, fastighetsanslutnings-, tjitnsteavtal med
bcrOrda parter. PA tjitnstema som foreningen tillhandahAller utgAr moms.
Förslag till ündring § 8 UtgAr

§ 9 Uteslutning av medlem
En medlern sam bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar fOreningen eller
motarbetar dess intressen eller andamAl kan av styrelsen uteslutas ur foreningen. En utesluten
medlem kan hanskjuta frAgan om uteslutning till foreningsstUmman genom atE anmUla detta
till styrelsen mom en mAnad frAn deE aK meddelandet om uteslutning skickades till
medlemmen.

§ 10 AvgAng
Utom i de fall som itr bestllmda pA ett sarskilt sitil i lagen orn ekonorniska fOreningar sker en
avgAng ur foreningen vid rllkenskapsArets slut. AnsOkan om uttritde ur fareningen skall
stitllas till styrelsen och skall ske skriftligen rninst 3 mAnader fore rllkenskapsArets slut.
AvgAng fAr dock ej ske tidigare an 5 Ar efter intrade, undantag dA fastigheten overlAts till fly
ägare. Vid uttrade ur Foreningen Aterbetalas det lagre insatsbeloppet.
Forslag till ändring *10 Uttriide ut föreningen
Ansokan am ultrade ur fureningen sLall stallas skriftligt till styvelsen. Vid uttride ur
Foreningen Aterhetalas insatsbeloppet.
§ 11 Styrelse
Styrelsen skall bestA av rninst fern och hOgst nio ledamoter och rninst tvA och
hOgst fern suppleanter. Ordforande valjs av COreningsstamrnan pA eti Ar och
styrelseledamoter valjs av fOreningsstUmman pA tvA Ar fast vaxelvis sA att ungerar halva
styrelsen vitLjs varje Ar. Suppleanter valjs av fOreningsstamman pA ett Ar.
Forutorn ordfOrande konstituerar styrelsen sig sjhlv vid styrelsembte.
Styrelsesuppleanter tjanstgOr i valfri ordning men bar alltid rllfl att nitrvara vid styrelsemeten.

§ 12 Firmateckning
FOreningens firma tecknas, fOrutorn av styrelsen, av dem styrelsen utser.
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§ 13 Revisorer
Pa ordinarie fOreningsstamma skall ãrligen vaijas tvâ revisorer med hogst tvâ revisors
suppleanter for tiden fran till slutet av nästa ordinarie foreningsstllmma.

§ 14 Räkenskapsár
Foreningens rakenskapsâr llr lika med kaienderâr.

§ 15 Arsredovisning
Styrelsen skail Jamna firsredovisningshandlingarna till revisorerna senast sex veckor fore
ordinarie fbreningsstamma.

§ 16 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie foreningsstamma skall hâllas fore juni mãnads utgâng. Vid ordinade
fOreningsstamma skall foijande arenden behandlas:
1. Val av ordfOrande samt sekreterare vid stämman
2. Godkannande a’ rostlangden
3. Val av tvâjusteringsmän tillika rbstraknare
4. Frâga om stimman blivit utlyst i behUrig ordning
5. Faststllhlande av dagordning
6. Styrelsens ârsredovisningshandlingar och revisionsberattelse
7. Beslut om faststallande av balansrakningen och resultaträkningen samt om
disposition av ârets vinst eller forlust enligt den faststallda balansrakningen
8. Beslut om ansvarsfrihet at styrelseledamOtema
9. Frágan on arvode till styrelseledamOterna och revisorema
10. Budget
11. Medlemsavgift och andra avgifter
12. Beslut om antalet styreiseledamOter och suppleanter
13. Val av styrelseledamOter och styrelsesuppleanter
14. Val av fareningens och styreisens ordfOrande
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning, tre personer, varav en skall van sammankallande
17. Ovriga arenden son skall tas upp pa foreningsstllmman enligt lag eller
fOreningens stadgar och som anmalts till styrelsen senast fyra veckor fore
foreningsstamman.
18. Motets avslutas
§ 17 Rdsträtt
Vid fOreningsstllmman har varje medlem en rOst per ordinarie insats.
§ 18 KalIelse och andra meddelanden
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Kallelse till foreningsstämman och andra meddelanden samt information sker via registrerade
c-post adresser och foreningens hemsida. Kallelse skall ske senast tvá veckor fore ordinarie
fOreningsstUmma samt senast en vecka fore extra foreningsstllmma.

§ 19 Vinstfordelning
Fritt eget kapital enligt faststalld balansrakning skall, sedan i lag foreskriven avsättning till
reservfonden har skett, enligt forcningsstammans beslut foras i fly räkning.

§ 20 Upplösning
Vid foreningens upplOsning skall foreningens hehâflna tillgângar fordelas mellan
medlemmarna I fdrhállande till inbelalda insatser enligt § 6.
21 Stadgeändring
Stadgeandring sker enligi lagen om ekonomiska foreningar.

§ 22 Extra roreningsstamma
Vid extra foreningsstllmma fir inte beslut fattas i andra ärenden Un de som angivhs i
kallelsen. Extra fOreningsstllmma kan utlysas, ferutom av styrelsen, dã det av behandling
für uppgivet arende skriftligen pAfordras av revisor eller minsl 10 % av Coreningens
medlemmar.
§ 23 Ovrigt
I Ovrigt gLUIer lagen om ekonomiska foreningar, SF5 1987:667.
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