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§ 1        Föreningens namn  
Föreningens namn är Lagmansholm-Hols fiber ekonomisk förening.

§ 2        Föreningens ändamål och verksamhet.  
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att via ett lokalt fibernät 
för bredband tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl. a. data- och telekommunikation. Föreningen 
kan även direkt eller indirekt tillhandahålla medlemmarna trafiktjänster, exempelvis så kallade 
bredbandstjänster och telefoni, samt bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.
 

§ 3        Föreningens säte och verksamhetsområde.
Föreningens styrelse har sitt säte i Vårgårda kommun.
Föreningens verksamhetsområde är orterna Lagmansholm, Fullestad, Mängsholm och Hol med angränsande 
områden.

§ 4        Medlemskap.
Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde.
Om en fastighet har flera ägare kan endast en av dem vara medlem.
Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär.
Om det är ändamålsenligt och fastighetsägaren ger sitt godkännande får arrendator eller hyresgäst jämställas 
med fastighetsägare.

§ 5        Medlems skyldighet.
Varje medlem är skyldig att betala av föreningen fastställda insatser och avgifter och även i övrigt följa 
föreningens stadgar och beslut.

§ 6        Insatser.
Medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 500 kr och högst 23 000 kr för varje 
av medlemmen ägd ansluten fastighet.
Om flera hus på samma fastighet skall anslutas tillkommer en kostnad på 3 000 kr för varje extra anslutning.
Av insatsbeloppet skall 5 000 kr betalas till föreningens konto i samband med tecknande av anslutningsavtal.
Resterande belopp betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

Vid uppsägning av medlemskapet och avgång ur föreningen återbetalas det lägre beloppet dvs 500 kr.

Vid försäljning av fastigheten förväntas fastighetsägaren få tillbaka insatsbeloppet genom överlåtelse av 
insatsen till köparen i samband med försäljningen. Den nye fastighetsägaren förutsätts i samband med köpet 
ansöka om medlemskap och medlemskapet övergår därmed på denne.

§ 7         Avgifter.
Varje medlem skall årligen betala en medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman.
Dock högst 200 kr. 
Styrelsen avgör vilka ytterligare avtal medlemmarna skall teckna med föreningen och avgifterna för dem.

§ 8        Uppsägning av medlemskap och uteslutning.
Ett medlemskap får sägas upp tidigast 1 år efter inträdet. Uppsägning skall göras skriftligt.
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen kan av styrelsen uteslutas 
ur föreningen.  Återbetalning av insatsen blir det lägsta insatsbeloppet dvs 500 kr.
Regler vid ägarbyte:  Se § 6. 



§ 9        Styrelse.
Styrelsen inklusive ordföranden skall bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med högst 5 ersättare.
Till styrelsen kan också ej medlemmar väljas till ledamöter.
Ordföranden väljs av föreningsstämman på 1 år. Styrelseledamöter och ersättare väljs på 2 år.
Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv.
Föreningens firma tecknas av dom styrelsen utser.

§ 10        Räkenskapsår.
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 11        Årsredovisning.
Skall lämnas till revisorerna senast 1 månad före ordinarie års-stämma.

§ 12        Årsstämma.

Ordinarie års-stämma skall hållas före juni månads utgång.
Följande ärenden skall förekomma på ordinarie års-stämma.

1.   Val av ordförande och protokollförare för stämman.
2.   Godkännande av röstlängd.
3.   Val av 2 personer att justera protokoll.
4.    Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
5.    Fastställande av dagordning.
6.    Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse.
7.    Revisionsberättelse.
8  .  Beslut att fastställa resultat- och balansräkning samt beslut hur vinsten eller förlusten skall disponeras.
9.    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.
10.  Beslut om arvode till styrelsemedlemmar och revisorer.
11.  Fastställande av medlemsavgift.
12.  Val av ordförande för verksamhetsåret och fram till nästa års-stämma.
13.  Val av styrelseledamöter och eventuella ersättare.
14.  Val av revisorer               och eventuella ersättare.
15.  Övriga ärenden.

§ 13         Extra förenings-stämma.
Extra förenings-stämma skall utlysas av styrelsen då det behövs för behandling av uppgivna ärenden.
Vid extra förenings-stämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som uppgivits i kallelsen.

§ 14        Kallelser och andra meddelanden.
Styrelsen kallar till förenings-stämmor.
Kallelse skall utfärdas senast 2 veckor före stämman.
Kallelse till stämma och andra meddelanden sker med e-post eller vanligt brev till samtliga medlemmar.

§ 15         Upplösning av föreningen.

Tillgångar skall fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.
För beslut om att upplösa förening gäller vad som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 16        Stadgeändring.

För stadgeändring krävs 2/3-dels majoritet på förenings-stämma.
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