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Stadgar för Vadensjö Bredbandsförening 
Fastställda 2003-03-27. Justerade 2004-02-29. 
 

§1  Namn och säte 
Föreningens namn är Vadensjö Bredbandsförening och det är en lokal sammanslutning av 
boende i Vadensjö. Föreningen har sitt säte i Vadensjö. 
 

§2  Ändamål 
Föreningens ändamål är att bygga, äga och driva ett delat lokalt bredbandsnät för boende i 
Vadensjö samt  
� vara kontaktorgan mot myndigheter, organisationer och tjänsteleverantörer i frågor 

som rör det gemensamma bredbandsnätet 
� vara ekonomisk samordnare för inköp, reparationer, elleverans till anslutnings-

punkterna och annat som kan hänföras till bredbandsnätet 
� efter förmåga förmedla kunskap om datorns användning i bredbandsnätet 
 

Föreningen skall äga och förvalta den utrustningen som krävs för verksamheten. Föreningen 
äger rätt att i mån av plats sälja anslutningar till nya intressenter. Skador som uppkommer på 
gemensamma anläggningsdelar bekostas solidariskt efter samma principer som tillämpades 
vid fördelningen av de ursprungliga kostnaderna om inte skadan åsamkats av enskild som då 
bekostar reparationen. Medlem med ”långväga anslutning” betalar själv skada på den del av 
nätet som endast berör honom. Adaptern i den egna fastigheten samt tillhörande adapter i 
anslutningsskåpet är varje fastighetsägares egendom. 
 

§3  Styrelsen 
Styrelsen skall bestå av ordförande och maximalt 7 ledamöter. Styrelsen väljs vid årsmöte. 
Mandattiden för styrelsens ledamöter är 2 år varav hälften väljs varje år. Styrelsen skall svara 
för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter och medel. För 
att styrelsen skall vara beslutsmässig fodras att minst 5 av ledamöterna är närvarande. 
Styrelsens beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.  
 

§4  Medlemskap 
MEDLEM: Medlem av föreningen är den som är lagfaren ägare till fastighet ansluten till det 
lokala bredbandsnätet och som förbinder sig att rätta sig efter föreningens stadgar och beslut. 
Medlemskap erhålles när kostnaden för anslutningen erlagts till föreningen. Medlemskap 
övergår automatiskt till ny fastighetsägare. Styrelsen bör underrättas. Medlem med ”långväga 
anslutning” har ett eget ansvar för den del av nätet som endast berör honom. 
 

RÖSTRÄTT: Varje fastighet har en röst vid föreningens möten. Medlem får genom fullmakt 
uppdra åt annan föreningsmedlem att på föreningsmöte och årsmöte företräda denne samt 
utöva dennes rösträtt. 
 

UTTRÄDE Medlem får säga upp sig till utträde ur föreningen. Avgång ur föreningen sker 
vid utgången av innevarande kalenderår Vid utträde återbetalas inte insats eller innestående 
del av kapital. Vid tidpunkt för avgång ur föreningen kopplas denne ur bredbandsnätet.  
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§5  Avgifter 
Varje fastighet betalar en anslutningsavgift som bestäms utifrån den kostnadsfördelning som 
beslutats vid byggandet av bredbandsnätet. Varje fastighet betalar också sin andel av 
elkostnaden för anslutningspunkten efter anfordran från föreningen. Vid starten tas en 
kostnad ut som täcker tio års elleverans. Medlemsavgift beslutas på första ordinarie 
medlemsmöte år 2003 och därefter på årsmöte. 
 

Inbetalning sker via bankgiro till föreningens bankkonto i Handelsbanken i Landskrona eller 
kontant till kassören vid anfordran. Fastighet som ej betalar avgift kopplas bort från nätet. 
 

§6  Sammanträden - årsmöte 
Föreningen håller årsmöte i februari varje år och sammanträder däremellan endast vid behov. 
Årsmötet har att avgöra följande ärenden: 
 

1. Val av ordförande för årsmötet 

2. Val av sekreterare för årsmötet 

3. Fråga om kallelse behörigen skett 

4. Upprättande av röstlängd 

5. Val av en justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 

6. Protokoll från föregående årsmöte 

7. Styrelsens årsberättelse 

8 Revisorns årsberättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Ev. budget 

11. Bestämmande av eventuella avgifter 

12. Val av - ordförande - sekreterare - kassör - ledamöter - och en revisor 

13. Bestämmande om datum för nästa årsmöte 

14. Övriga frågor 
 

§7  Extra sammanträde och styrelsemöte 
Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner anledning till detta eller då minst två tiondelar 
(2/10) av samtliga röstberättigade medlemmar begär detta. Ordf. kallar till styrelsemöte vid 
behov. 
 

§8  Kallelse 
Kallelse sker genom styrelsens försorg senast 10 dagar före mötet via e-mail eller brev. 
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§9  Motioner 
Motioner skall vara inkomna till styrelsen senast fem dagar före årsmötet. 
 

§10  Protokoll 
Protokoll förs vid styrelsemöte, föreningsmöte och årsmöte Protokollen justeras och arkiveras 
av ordföranden i tio år. 
 

§11  Räkenskaper 
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Revisorn skall granska föreningens 
räkenskaper samt redovisa revisionsberättelse till årsmöte. Kassör och ordförande tecknar var 
för sig föreningens firma. Bankkonto öppnas av kassören. Bokföringen sparas i tio år. 
 

§12  Val och röstning 
Val och frågor avgörs genom öppen omröstning och med enkel majoritet. 
 

§13  Ändring av stadgar 
Ändring av stadgar skall ske vid årsmöte med minst 2/3 majoritet. 
 

§14  Upplösning 
Beslut om föreningens upplösning är inte giltigt med mindre än att 2/3 majoritet av 
röstberättigade medlemmar förenat sig därom vid årsmöte. Upplöses föreningen fördelas 
återstående tillgångar lika till resp. röstberättigad fastighetsägare. Beslut måste fattas av två 
på varandra följande årsmöten med minst 6 månaders mellanrum. 
 
 

@@@@ 
 
 
Vidimeras Vadensjö den 29 februari 2004 
 
 
 
………………………  ………………………..  ………………… 
Anders Löfgren  Jonas Nilsson   Leif Thorsell 
ordförande   sekreterare   kassör 


