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Stadgar för Vendels fiberförening, upprättade 2013-09-30.  
 

§1 Namn 
Föreningens namn (firma) är Vendels fiberförening. 
 

§2 Syfte 
Vendels fiberförening skall verka för fiberinstallationer till fastigheter i Vendel. 
 

§3 Säte 
Föreningens styrelse har sitt säte i Tierps kommun och verksamhetsområdet är Vendelbygden.  
 

§4 Verksamhets- och räkenskapsperiod 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsperiod är kalenderår. 
 

§5 Medlemskap och medlems skyldighet 
Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen. Fråga om upphörande av medlemskap beslutas av 
styrelsen och kan av aktuell medlem överklagas till årsmötet. 
 
Till medlem kan antas privat- och juridiska personer som är boende i, verksamma i eller äger 
fastigheter inom Vendelbygden. Vid flytt, försäljning eller överlåtelse av fastighet upphör 
medlemskapet. 
 
Varje medlem är skyldig att betala av årsmötet fastställda avgifter och i övrigt följa föreningens 
stadgar och beslut. Varje medlem skall till föreningen betala den medlemsavgift som beslutas av 
årsmötet. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som årsmötet beslutar.  
 

§6 Uppsägning av medlemskap och uteslutning 
Uppsägning skall göras skriftligen till styrelsen. En medlem som ej betalar avgifterna, bryter mot 
stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål, 
kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan överklaga styrelsebeslutet om 
uteslutning till årsmötet för avgörande genom att anmäla detta till styrelsen inom 30 dagar från det 
att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen. 
 

§7 Årsmöte 
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls årligen före mars månads 
utgång.  
 
Årsmötet utlyses via mail till alla medlemmar och på föreningens hemsida senast 30 dagar före 
årsmötet. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.  
 
Vid årsmötet äger föreningens medlemmar rösträtt med en röst per medlem.  
 
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas;  
 
1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet.  
2. Justering av röstlängd. 
3. Mötets utlysande. 
4. Behandling av verksamhetsberättelse. 
5. Behandling av balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse.  
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6. Beslut om ansvarsfrihet. 
7. Val av ordförande för en period av ett verksamhetsår.  
8. Val av två till fyra styrelseledamöter för en period av två verksamhetsår. 
9. Val av en till två styrelsesuppleanter för en period av ett verksamhetsår. 
10. Val av två revisorer och en revisorsuppleant för en period av ett verksamhetsår. 
11. Val av valberedningens ordförande, tillika sammankallande, för en period av ett verksamhetsår 
samt en ledamot i valberedningen för en period av två verksamhetsår. 
12. Behandling av motioner och styrelsens förslag.  
13.  Fastställande av verksamhetsplan och budgetram.  
14.  Fastställande av medlemsavgift.  
 

§8 Beslut på årsmötet 
Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för § 11 och § 12 då två tredjedelars majoritet krävs.  
 

§9 Extra årsmöte 
Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte efter styrelsebeslut eller om minst hälften av föreningens 
medlemmar så begär. Kallelse med angivande av tid, plats och ärende(-n) skall utskickas till 
medlemmarna senast 14 dagar efter begäran och senast 30 dagar före det extra årsmötet.  
 

§10 Styrelsen 
Årsmötet utser en styrelse bestående av ordförande och fyra till åtta (jämt antal) ordinarie ledamöter 
samt en till två suppleanter. Suppleanter bör närvara på styrelsemöten men har bara rösträtt när 
ordinarie ledamot är frånvarande. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av antalet ordinarie 
ledamöter, inklusive ordförande, är närvarande.  
Styrelsens uppgifter är att; 

- Konstituera sig och utse vice ordförande, sekreterare och kassör samt firmatecknare. 
- Ansvara och besluta i frågor rörande föreningens verksamhet och ekonomi utifrån 

föreningens stadgar, verksamhetsplan och budget. 
- Kalla till årsmöte. 
- Upprätta verksamhetsberättelse, bokföring och bokslut. 
- Tillställa revisorerna räkenskapshandlingar minst 30 dagar före ordinarie årsmöte. 

 

§11 Stadgeändring 
Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid två på varandra följande årsmöten. Förslag på 
ändringar insänds minst 60 dagar före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets 
antagande på årsmötet krävs två tredjedelars majoritet av avgivna röster.  
 

§12 Upplösning av föreningen 
Upplösning av föreningen kan endast ske vid två på varandra följande årsmöten. Förslag härom 
insändes minst 60 dagar före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. För förslagets antagande krävs två 
tredjedelars majoritet av avgivna röster. Vid upplösning fördelas föreningens tillgångar, efter det att 
skulderna betalats, enligt årsmötets beslut. 
 
 


