
Stadgar för Bredbandsföreningen Viks Ödegärde 
 

§ 1 Föreningens firma är Bredbandsföreningen Viks Ödegärde. 

 

§ 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen 

                      genom att ansvara för installation av ett lokalt LAN fibernätverk för                  

                      fastigheterna lokaliserade på Viks Ödegärde. Föreningen skall 

                      ansvara för utveckling och drift av nätverket och verka för att anslutna 

                      medlemmar erhåller en bra och kostnadseffektiv bredbandslösning.  

 

§ 3 Styrelsen skall ha sitt säte i Tjörns kommun. 

 

§ 4 Till medlem kan antas en sökande som dels är fastighetsägare inom Viks 

                      Ödegärde 2:2 med därifrån avstyckade fastigheter eller är medlemmar i  

                      Vägföreningen Bö - Viks Ödegärde. Medlem förväntas följa föreningens stadgar 

                      och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om 

                      inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. Juridisk person som ägs 

                      av berörd fastighetsägare kan vara medlem efter beslut av styrelsen.  

 

§ 5 För inträde i föreningen betalar medlem en insats på belopp som styrelsen 

årligen fastställer. 

 

§ 6  Föreningens taxor och avgifter fastställs av ordinarie föreningsstämma. Medlem 

skall till föreningen erlägga sådana taxor och avgifter senast vid av styrelsen 

beslutad tidpunkt. 

Medlemmarna skall gemensamt bestrida kostnaderna för uppbyggnad, 

utveckling, drift och underhåll av gemensamma anläggningar liksom kostnader 

för föreningens administration och verksamhet i övrigt.  

Kostnader inom respektive fastighet betalas av medlemmen. 

 

§ 7  Medlem som överlåter sin fastighet skall låta köpare förbinda sig att inträda i 

föreningen och följa dess bestämmelser. 

 

§ 8 Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter samt lägst två och högst 

fyra suppleanter. 

Ordförande, övriga ledamöter samt suppleanter skall utses på föreningsstämma 

för tiden intill nästkommande föreningsstämma. 

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör samt övriga erfoderliga 

funktionärer. 

Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet och skall protokollföras. Styrelsen är 

beslutsför när minst häften av antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal 

har ordföranden utslagsröst.  

 

§ 9 Revisorerna skall vara två och en suppleant, vilka väljs för ett år i taget.  

 

§ 10 Styrelsens ledamöter väljes för två år i sänder vid ordinarie föreningsstämma. 

Dock skall varje år endast halva antalet ledamöter avgå. Vid udda antal förfares 

så att från antalet styrelseledamöter i styrelsen fråndrages en. Detta antal delas i 

två lika hälften. Första året avgår det så framräknade antalet ledamöter plus 

ytterligare en ledamot. Året därpå avgår resterande antal. 



 

§ 11 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t.o.m. 31 december.  

 

§ 12 Kallelse till föreningsstämma skall ske genom e-mail senast två veckor före 

ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. 

Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom också genom e-mail 

eller anslagstavla. 

 

§ 13 Uppkommen årsvinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett, efter 

föreningsstämmans beslut fonderas eller utdelas mellan medlemmarna.  

 

§ 14 Inträde i föreningen sökes hos styrelsen. Medlemskap i föreningen beviljas av 

styrelsen. Varje ny medlem skall erlägga en av föreningsmötet fastställd 

inkopplingsavgift.  

 

§ 15 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 uteslutningen skickades till medlemmen.  

   

 

§ 16 Anmälan om utträde skall ske skriftligen och vara försedd med medlemmens 

bevittnade underskrift. Anmälan skall vara styrelsen tillhandla senaste fyra 

månader före löpande kalenderårs utgång. Utträde kan endast ske i samband 

med räkenskapsårets utgång. Utträde beviljas av föreningens styrelse. Medlem 

som beviljas utträde ur föreningen äger utfå inbetalda insatser endast i den mån 

ny medlem inträder i föreningen på samma villkor som avgående medlem. 

 

§ 17 Styrelsen äger rätt att besluta om ordningsföreskrifter.  

 

§ 18 Medlem som inte ställer sig till föreningens stadgar eller vederbörliga 

ordningsföreskrifter till efterrättelse eller som motarbetar dess ändamål eller 

intressen må av styrelsen uteslutas ur föreningen. Uteslutning skall konfirmeras 

av ordinarie stämma. Utesluten medlem förlorar all rätt till föreningens egendom 

eller andra genom föreningen disponerade förmåner.  

 

§ 19 Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen gemensamt av två 

styrelseledamöter i förening. 

 

§ 20 För löpande verksamhet äger föreningens ordförande och kassör var för sig rätt 

att disponera föreningens likvida medel. 

 

§ 21 Styrelsen äger ej rätt att pantförskriva föreningens egendom eller uppta lån utan 

att samtliga närvarande styrelseledamöter är eniga om beslutet. 

 

§ 22 Vid föreningsstämma äger varje medlem en röst. Röstberättigad är den medlem 

som fullgjort sina skyldigheter gentemot föreningen. 

  



§ 23 Vid föreningsmöte kan medlem företrädas av annan medlem genom 

                      fullmakt.  

 

§ 24 Som föreningens beslut gäller den mening som erhållit flest antal röster. Vid lika 

röstetal sker lottdragning.  

 

§ 25 Ordinarie föreningsstämma hålls under företrädesvis juli månad. 

 

§ 26 Extra föreningsstämma skall av styrelsen utlysas då det för behandling av 

uppgivet ärende påfordras av minst en femtedel av föreningens röstberättigade 

medlemmar eller då styrelsen så anser. Vid extra föreningsstämma må andra 

ärenden icke bli föremål för beslut än dem som uppgivits i kallelsen.  

 

§ 27 Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärende behandlas: 

 

1. Val av ordförande.  

2. Val av protokollförare. 

3. Val av justeringsmän. 

4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning. 

5. Fastställande av röstlängd. 

6. Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret. 

7. Revisorernas berättelse. 

8. Fråga om faställande av balansräkning och resultaträkning. 

9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

10. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt 

redovisningshandlingarna. 

11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och hamnchef. 

12. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter. 

13. Fastställande av taxor och avgifter. 

14. Övriga ärenden. 

 

§ 28 Medlem som önskar ärende upptaget till behandling av ordinarie 

föreningsstämma skall skriftligen framställa detta till styrelsen senast en månad 

före föreningsstämman. 

 

§ 29 Revisorerna äger rätt att, när de så önskar, granska räkenskaperna och övrig 

förvaltning. Över verkställd årsrevision skall revisionerna till ordinarie 

föreningsstämma avge skriftlig berättelse med förslag rörande ansvarsfrihet. 

 

§ 30 Förslag till ändring av dessa stadgar skall, för att kunna behandlas vid 

föreningsstämma, vara inlämnade till styrelsen senast fjorton dagar före 

stämman. Ändring av stadgar får icke vidtas med mindre än två tredjedelar av de 

röstande så beslutar å två på varandra följande stämmor, varav den ena måste 

vara ordinarie föreningsstämma.  

 


