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STADGAR för 
VTL fibernät ekonomisk förening 

Org. nr 769630-9603 med senaste ändringar antagna  2016-05-30 
 
 
§ 1  FIRMA 
 
Föreningens firma är VTL fibernät ekonomisk förening. 
 
§ 2  ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 
 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen 
genom att anlägga och förvalta ett fibernät för bredband i bygden och att i samband härmed 
ge medlemmarna möjlighet att genom egen arbetsinsats bidra till föreningens utveckling och 
att på så sätt förbättra förutsättningarna för att bo och arbeta i bygden. 
 
§ 3  VERKSAMHETSOMRÅDE 
 
Föreningens verksamhetsområde omfattar större delen av Vrå församling samt av vissa 
angränsande delar av Torpa och Lidhults församlingar. 
 
§ 4  MEDLEMSKAP 
 
Till medlem kan antas sökande fysiska och juridiska personer som stödjer föreningens syfte 
och som kan förväntas följa föreningens stadgar, samt bidra till uppfyllandet av föreningens 
ändamål. Alla som äger fastigheter i området, som önskar fiberförbindelse för fastigheten 
och som inte kan förväntas motverka föreningens verksamhet äger rätt att bli medlemmar. 
Medlem ska delta i verksamheten genom att använda föreningens tjänster.  
 
Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen och ställas till styrelsen, som fattar beslut i 
ärendet. 
 
Under perioden mellan det att slutligt beslut fattas om anläggning av fibernätet och tills dess 
att nätet tagits i drift får nya medlemmar inte antagas, utom när styrelsen så beslutar. 
 
§ 5  MEDLEMS ÅLIGGANDE OCH RÄTTIGHET 
 
För att inträda i föreningen ska medlem erlägga av föreningsstämman  fastställd insats. 
Vidare kan föreningsstämman besluta om särskild månatlig avgift, vilken ska bekosta driften 
av fibernätet, tjänsteleveranser, ekonomisk kontroll, täckande av övriga kostnader för 
gemensam finansiering och medlemsservice såsom utskick av handlingar, kallelser och 
liknande.  
 
Den medlem som erlagt årsavgift äger rätt att närvara och rösta vid föreningsstämmor samt 
att erhålla möteshandlingar såsom årsredovisning och andra beslutsunderlag. Röstberättigad 
medlem har en röst. Endast myndiga får avge egen röst eller genom fullmakt företräda andra 
röstberättigade. Ingen får, för egen del eller genom fullmakter, avge fler än fyra röster. 
 
§ 6  INSATS 
 
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om 200 kronor och erhåller då en 
andel i föreningen. Insatsen erlägges omgående när vederbörande erhållit besked om att 
medlemskapet kommer att beviljas, genom inbetalning till av föreningen anvisat konto. 
Därutöver ska medlem erlägga den extrainsats som beslutas för att bekosta anläggandet av 
fibernätet. Extrainsatsen framgår av bilaga 1 A till dessa stadgar och där anges även villkor 
för lån. Den som söker inträde enligt § 4, 3:e stycket ska erlägga extrainsats enligt särskild 
plan, vilken fastställes i bilaga 1 B till dessa stadgar. 
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§ 7  ÅRSAVGIFT 
 
Medlem ska årligen till föreningen erlägga insatser och avgifter – fördelade på en eller flera 
betalningsterminer - vilka fastställes av ordinarie föreningsstämma. Betalning ska ske på sätt 
och inom den tid som styrelsen beslutar. Om föreningens kostnader för avgifter, räntor och 
liknande utom föreningens kontroll förändras, äger styrelsen rätt att på motsvarande sätt 
justera årsavgiften. 
 
§ 8  FÖRVÄRV AV ANDEL 
 
Har medlems andel övergått till annan genom överlåtelse såsom köp, gåva, arv eller 
bodelning, får förvärvaren inträda som medlem i överlåtarens ställe, om förutsättningarna för 
medlemskap enligt § 4 uppfylles och ansökan om medlemskap gjorts inom sex månader 
efter förvärvet.  
 
Den som önskar utträda ur föreningen skall tillsvidare överlåta sitt medlemskap på annan, 
som kan accepteras som medlem av föreningen. Särskilt kan det förekomma vid försäljning 
av fastighet som anslutits till föreningens fibernät, vid dödsfall och överlåtelse av fastigheten i 
samband därmed. När någon fastighet på detta sätt övergår i annan ägo förfaller samtliga 
den tidigare medlemmens åtaganden gentemot föreningen till omedelbar betalning, men ny 
medlem kan alltså inträda i den utträdandes ställe. 
 
§ 9  UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP 
 
Uppsägning av medlemskap ska ske skriftligen och tillställas styrelsen. För att beviljas ska 
samtliga åtaganden gentemot föreningen och, i förekommande fall, leverantörer av tjänster 
omgående och till fullo betalas. 
 
§ 10  UTTRÄDE 
 
Uppsägning till utträde ska vara styrelsen tillhanda senast tre månader före den tidpunkt då 
utträde kan ske. Utträde får beviljas tidigast två år efter medlemmens inträde. Vid överlåtelse 
av medlemskap kan styrelsen bevilja utträde inom kortare tid. Innan föreningen beslutar att 
påbörja anläggandet av fibernätet har medlemmar rätt att omedelbart utträda ur föreningen, 
dock att ordinarie insats då ej återbetalas. 
 
Utträdande medlem har rätt att återfå summan av dels inbetald ordinarie insats jämte till 
medlemmens konto förda medel, dvs. beloppet på insatskontot, dels medlemmens andel av 
föreningens fria likvida överskott, med avdrag för medlemmens utestående ekonomiska 
förpliktelser gentemot föreningen. I samband med utträde upphör medlemmens rätt att 
utnyttja föreningens fibernät. 
 
Återbetalning ska ske inom sex månader efter utträdet. 
 
 
§ 11   UTESLUTNING 
 
Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade 
beslut eller annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål, får uteslutas av 
föreningsstämma. 
 
Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om 
föreningens angelägenheter, men har samma skyldigheter att gälda utestående skulder och 
åtaganden som utträdande medlem, med motsvarande rättighet att återfå insats. 
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§ 12  STYRELSE 
 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som ska bestå av lägst tre och högst 
sju ordinarie ledamöter. Lägst en och högst tre styrelsesuppleanter kan utses, vilka äger rätt 
att närvara vid alla styrelsemöten och som inträder i frånvarande ledamots ställe. Ordinarie 
ledamöter och suppleanter väljs av ordinarie föreningsstämma på två år fram till nästa 
ordinarie föreningsstämma, dock att vid första valet utses några ledamöter på ett år. 
Styrelsen väljer en av ledamöterna till styrelsens ordförande och utser eventuellt andra 
funktionärer.  
 
För beslut i styrelsen krävs att minst tre ledamöter (inklusive suppleant som trätt i ledamots 
ställe) bifaller detsamma. 
 
Av styrelseledamöter resp. –suppleanter ska majoriteten vara folkbokförda i Vrå, Torpa eller 
Lidhult. Stämman får välja ledamöter till styrelsen som inte är medlemmar i föreningen. 
 
Styrelsen sammanträder minst varannan månad. 
 
Styrelsen äger rätt att utse utskott och arbetsgrupper, samt, när så anses påkallat, 
verkställande direktör. 
 
Styrelsen äger till sig adjungera ledamöter, för enskilt sammanträde eller för en längre 
period, vilken dock ej får sträcka sig längre än till nästa ordinarie föreningsstämma. 
 
Styrelseprotokollen ska vara offentliga för medlemmarna, med undantag för sådana beslut 
som styrelsen beslutar sekretessbelägga. Sekretessbeslut kan överprövas av föreningens 
revisor(-er i förening). 
 
Styrelsen kan hänskjuta beslut i ärende, vilket normalt handlägges av styrelsen, till 
föreningsstämma. 
 
§ 13  STYRELSENS SÄTE 
 
Styrelsen har sitt säte i Ljungby kommun. 
 
§ 14  FIRMATECKNING 
 
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av två i förening av den eller de som styrelsen 
utser. Anmälan om firmatecknare ska från tid till annan meddelas till den myndighet där 
föreningen är registrerad, dvs. Bolagsverket. 
 
§ 15  RÄKENSKAPSÅR 
 
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 
 
§ 16  ÅRSREDOVISNING 
 
Styrelsen är skyldig att upprätta och avlämna årsredovisningshandlingar omfattande 
förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Årsredovisningen ska avlämnas till 
revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. 
 
§ 17  REVISORER 
 
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses en eller två 
revisorer av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. 
 
Revisorerna behöver ej vara medlemmar i föreningen. 
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§ 18  REVISION 
 
Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till föreningsstämman. 
Berättelsen ska överlämnas till föreningens styrelse senast tre veckor före den ordinarie 
föreningsstämman. 
 
§ 19  FÖRENINGSSTÄMMA 
 
Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) ska hållas senast under maj månad.  
 
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner det erforderligt eller det för uppgivet 
ändamål skriftligen begärts av revisor eller minst en tiondel av de röstberättigade 
medlemmarna. Beslut får då inte fattats i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. 
 
Varje röstberättigad medlem har en röst. 
 
Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denna/-e av den 
styrelsen utsett. 
 
§ 20  KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN 
 
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen med e- eller brev-post samt genom anslag vid 
Vrågården. Kallelse ska utgå tidigast fyra och senast två veckor före stämma. Till extra 
stämma får kallelse utgå först sedan föregående stämma hållits. Till dem som erlagt årsavgift 
ska stämmohandlingar utskickas senast en vecka före stämman. 
 
Motioner ska inlämnas till styrelsen senast en månad före stämman. Medlem som erlagt 
årsavgift har rätt att inlämna motion. 
 
§ 21  ÄRENDEN PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
 
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma, men även övriga ärenden 
får av styrelsen hänskjutas till stämman och motioner får behandlas: 
 

1. Val av ordförande för stämman 
2. Anmälan av den styrelsen utsett till protokollförare 
3. Upprop och fastställande av röstlängd 
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringsmännen ska 

tillika vara rösträknare 
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
7. Revisorernas berättelse 
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
10. Beslut beträffande årets resultat enligt fastställd balansräkning 
11. Beslut angående arvode till styrelsen och revisorerna 
12. Beslut om medlemsavgifter för innevarande verksamhetsår 
13. Val av styrelse och suppleant 
14. Val av revisor(-er) 
15. Val av valberedning jämte sammankallande 
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§ 22  STADGEÄNDRING 
 
Stadgeändring får ske genom likalydande beslut vid två på varandra följande 
föreningsstämmor, vilka ska hållas med minst fyra veckors mellanrum. Vid första stämman 
fattas beslut med enkel majoritet, vid andra stämman med kvalificerad majoritet enligt lagen 
om ekonomiska föreningar. 
Ändring av stadgarna kan även ske vid en och samma stämma under förutsättning att 
samtliga röstberättigade medlemmar är företrädda och eniga i beslutet. 
 
§ 23  ÖVERLÅTELSE AV TILLGÅNGAR OCH ÅTAGANDEN 
 
När föreningen finner det ekonomiskt fördelaktigt för medlemmarna att överlåta underhåll, 
drift och avtal om tjänsteleveranser eller ägandet av nätet, får beslut fattas om sådan 
överlåtelse vid föreningsstämma. 
 
§ 24  VINSTDISPOSITION 
 
Uppkommer vinst i föreningens verksamhet ska i lag föreskriven avsättning göras till 
reservfond. Vad därefter återstår ska på styrelsens förslag och enligt föreningsstämmans 
beslut, helt eller delvis, föras i ny räkning, fonderas för särskilt ändamål eller föras till 
medlemmarnas insatskonton genom insatsemission. Dock ska först iakttagas de villkor som 
kan gälla för förlagsinsatser eller andra externt tillförda medel. Medlemmarnas insatskonton 
utgör en del av den medlemsförteckning som styrelsen skall föra enligt Lagens 3 kap., 6 §. 
 
§ 25  INSATSEMISSION 
 
Med de begränsningar som anges i lagen om ekonomiska föreningar, kan belopp överföras 
till medlemsinsatserna genom insatsemission. Sådana insatsemissioner fördelas 
proportionellt i förhållande till storleken av varje medlems inbetalda andelskapital (insats), 
ökat med genom tidigare insatsemissioner tillförda insatser, vilket sammanlagda belopp även 
benämnes medlemmens insatskonto. 
 
Föreningsstämma beslutar om insatsemission. 
 
Belopp som överförts till medlemsinsatserna får endast utbetalas till medlem vid utträde ur 
föreningen genom uppsägning eller uteslutning i den ordning som anges i dessa stadgar. 
 
Som bevis på medlemmarnas del i insatsemission, medlemskontots storlek och samtliga 
andelar ska styrelsen till varje bokslut foga särskild förteckning över medlemskontona. 
 
§ 26  FÖRLAGSINSATSER 
 
Förlagsinsatser får göras efter beslut av styrelsen i varje särskilt fall. 
 
§ 27  UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 
 
Upplösning av föreningen sker enligt samma beslutsordning som vid stadgeändring, § 22. 
 
Om föreningen upplöses ska tillgångarna, sedan skulder och andra åtaganden återbetalats, 
fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemskontonas storlek. 
 
§ 28  HÄNVISNING TILL LAGEN OM EKONOMISKA FÖRENINGAR 
 
Beträffande föreningens förhållanden i övrigt gäller vad som föreskrives i Lagen om 
ekonomiska föreningar (1987:667). 
 

SLUT 


