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Stadgar för
Innertavle IT ekonomisk förening
INLEDANDE BESTÄMMELSER
Föreningens firma och ändamål
§ 1
Föreningens firma är Innertavle IT ekonomisk förening
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att bygga, äga och underhålla ett bredbandsnät i
Innertavle. Föreningen skall också upphandla tjänster i nätet att ställas
till medlemmarnas förfogande.
Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och
företagande inom föreningen samt att stärka gemenskapen och tillgodose
gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning
till boendet.
Föreningens säte
§ 2
Föreningens styrelse har sitt säte i Innertavle, Umeå Kommun
Allmänna bestämmelser om medlemskap i föreningen
§ 3
Till
bosatt inom
föreningens
föreningens

medlem kan antas en sökande vilken är fastihetsägare och/eller
föreningens verksamhetsområde, som kan förväntas följa
stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av
ändamål.
§ 4

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen.
Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att
skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen avgöra frågan om
medlemskap. Sökande som nekas inträde har rätt att få ärendet prövat av
årsstämman
Rätt till medlemskap vid nyanslutning eller övergång av fastighet
§ 5
Den som en fastighet övergått till får inte vägras inträde i
föreningen, om de villkor för medlemskap som föreskrivs i § 3 - 4 är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som medlem.

§ 6

2.
Om en fastighet övergått genom försäljning, bodelning, arv,
testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte ansökt
om medlemsskap, får föreningen anmana förvärvaren att inom tre månader från
anmaningen ansöka om medlemskap. Iakttas inte den tid som angetts i
anmaningen, får fastigheten avskiljas från bredbandsnätet.
Rätt att nyttja bredbandsnätet
§ 7
Om en fastighet anslutits till bredbandsnätet eller överlåtits till
ny innehavare, får denne nyttja bredbandsnätet endast om han är eller antas
till medlem i föreningen.
Uteslutning

§ 8

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar
föreningen eller motarbetar dess intressen 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 skickats till medlemmen.
Avgång ur föreningen

§ 9

Utom i de fall som är bestämda på särskilt sätt i lagen om ekonomisk
föreningar sker en avgång ur föreningen vid årsskiftet om uppsägning skett
minst tre månader före årsskiftet. Vid uteslutning, avgång av annan
anledning eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett
avgången kan annat beslut tas av styrelsen. Beträffande den del av avgiften
som avser insatsförbindelsen sker återbetalning i enlighet med
föreningsstämmans beslut.

FÖRENINGSFRÅGOR
Föreningens organisation

§ 10

Föreningens organisation består av:
föreningsstämma
styrelse
revisorer
valberedning
Räkenskapsår och årsredovisning
§ 11
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
Före april månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna
årsredovisning. Denna består av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

3.
Föreningsstämma
§ 12
Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader efter
utgången av varje räkenskapsår. Extra stämma skall hållas när styrelsen
finner skäl till det. Sådan stämma skall också hållas om det skriftligen
begärs av en revisor eller av minst en tjugondedel av samtliga
röstberättigade. I begäran anges vilket ärende som skall behandlas.

Kallelse till stämma
§ 13
Styrelsen kallar till föreningsstämma.
Kallelse till stämma skall innehålla uppgift om de ärenden som skall
Förekomma på stämman. Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före
stämman och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och senast en
vecka före extra stämma. Kallelse utfärdas skriftligt och genom anslag på
lämplig plats inom föreningens verksamhetsområde. Skriftlig kallelse skall
dock alltid avsändas till varje medlem vars postadress är känd för
föreningen om
1.
ordinarie föreningsstämma skall hållas på annan tid än som föreskrivs i stadgarna, eller
2.
föreningsstämma skall behandla fråga om
a)
föreningens försättande i likvidation eller
b)
föreningens uppgående i annan förening genom fusion.
Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag på lämplig
plats inom föreningens verksamhetsområde eller genom brev.

Motionsrätt
§ 14
Medlem, samt sökande som nekats medlemskap som önskar visst ärende
behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet
till styrelsen före april månads utgång.

Dagordning

4.
§ 15
På ordinarie stämma skall förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

val av ordförande vid stämman
anmälan av ordförandens val av protokollförare
godkännande av röstlängd
fastställande av dagordningen
val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
fråga om kallelse behörigen skett
styrelsens årsredovisning
revisorernas berättelse
beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
fråga om arvoden
val av styrelseledamöter och suppleanter
val av revisor och suppleant
val av valberedning
avgifter
motioner
övriga anmälda ärenden
På extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än
de som angivits i kallelsen.

Röstning
§ 16
På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar
en fastighet gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst.
Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot
föreningen.
Ombud och biträde
§ 17
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen
eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.
Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst
ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem förutom sig
själv. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde.
Beslut vid stämma
§ 18
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än
hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som
ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av
stämman innan valet förrättas.

Valberedning
§ 19

5.
Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill
dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. En ledamot utses till sammankallande i valberedningen. Valberedningen skall föreslå kandidater till de
förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas på föreningsstämma.
Protokoll
§ 20
Ordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid före
ningsstämman. I fråga om protokollets innehåll gäller
1.
att röstlängden skall tas in i eller biläggas
2.
att stämmans beslut skall föras in, samt
3.
om omröstning har skett, att resultatet skall anges.
Senast tre veckor efter föreningsstämman skall det justerade protokollet
hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna.
Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot, som styrelsen utser.
Protokoll skall förvaras betryggande. Protokoll från styrelsemöte skall
föras i nummerföljd.
Styrelse
§ 21
Styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst två
och högst fyra suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för
högst två år. Ledamot och suppleant kan väljas om. Om helt ny styrelse
väljs på föreningsstämma skall mandattiden för hälften, eller vid udda tal
närmast högre antal, vara ett år.
Konstituering och firmateckning
§ 22
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare
samt kassör. Styrelsen utser de personer, varav minst två styrelseledamöter, att två i förening teckna föreningens firma. Styrelsen
konstituerar sig i omedelbar anslutning till årsstämman.
Beslutförhet
§ 23
Styrelsen är beslutför när fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta
röstande förenar sig om och vid lika röstetal den mening som ordföranden
biträder. När minsta antal ledamöter är närvarande krävs enhällighet för
giltigt beslut.

Avyttring, till- eller ombyggnad m m
§ 24

6.
Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans
bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom. Den får inte heller
riva eller besluta om väsentliga förändringar eller till- eller ombyggnad
av sådan egendom. Styrelsen eller firmatecknare får ansöka om inteckning
eller annan inskrivning i föreningens fasta egendom.
Revisorer
§ 25
Revisorerna skall vara två. Revisorer och suppleanter för dessa
väljs av ordinarie föreningstämma för tiden intill dess nästa ordinarie
stämma hållits. Revisorerna skall bedriva sitt arbete så, att revisionen är
avslutad och revisionsberättelsen avgiven senast den 15/5.
Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie stämma över av revisorerna gjorda anmärkningar. Styrelsens redovisningshandlingar,
revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda
anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före
den föreningsstämma, på vilken de skall behandlas.
Föreningens resultat

§ 26
Då överskott av föreningens verksamhet kan uppstå skall denna efter
i lag föreskriven avsättning till reservfonder, föras i ny räkning eller
fonderas.

Insats och Avgifter till föreningen
§ 27
Insats och månadsavgift fastställs av stämma på förslag av styrelsen.
Insatsen dock högst 25 000kr per medlem och månadsavgift högst 300 kr.
Medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp. Insatsens storlek
beslutas av styrelsen. Insatsen erläggs kontant alternativt att en
insatsförbindelse tecknas när medlemskap har beviljats. Detta sker inom en
månad från inträdet. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i
lagen om ekonomiska föreningar eller om nätet av någon anledning inte i
projekterad omfattning kan tas i drift. Månadsavgift betalas på det sätt
och inom den tid som styrelsen bestämmer.
AVSLUTANDE BESTÄMMELSER
Upplösning
§ 28
Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser och anslutningsavgifter.
Stadgeändringar

§ 29

Stadgeändringar kan ske efter beslut på två på varandra följande stämmor.

