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Till samtliga medlemmar av Södra Kinds Fiber Ekonomisk Förening.    

Kallelse till Extrastämma  

Datum: 2016-04-17 
Tid: 15.00  
Plats: Valltuna Bygdegård, Mårdaklev 
 
Vid ordinarie årsstämman 20 mars 2016 fattades beslut om ändring av stadgarna. I samband med utbyggnad av nätet, fas 2, är 
stadgeändring nödvändig då ytterligare bidrag inte är aktuellt. Insatsen blir högre för nya anslutningar, därav stadgeändringen. 

Beslutet om stadgeändringen blir giltigt bara om det antas på två efter varandra följande föreningsstämmor, och att det på den 
andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande eller den högre majoritet som krävs, enligt 7 kap, §15 lagen om 
ekonomiska föreningar, röstat för förslaget. Vid stämman har varje medlem en röst enligt stadgarna §18. 
 
Förslag till dagordning:  

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.  
3. Godkännande av röstlängden. 
4. Val av justeringsperson tillika rösträknare. 
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.  
6. Fastställande av dagordningen. 
7. Föredragning av styrelsens förslag till nya stadgar §6 
8. Beslut av styrelsens förslag till nya stadgar 
9. Mötets avslutande 

 
 
§17 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma skall 
utlysas av styrelsen då det behövs och då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 
10% av föreningens medlemmar. 
 
§ 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN  
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. 
Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast 
en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna 
om detta genom e-post eller brev. 
Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e- post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie 
postgång användas.  
 

Välkomna! 
 
Den 30 mars 2016 
Södra Kinds Ekonomisk Förening 
 
Styrelsen  
 
Bilagor: 

1. Förslag på stadgeändring 
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Förslag till ändring av stadgarna 
 
Styrelsens lämnar här förklaring:  
 
Styrelsen har det senaste åren fått flera förfrågningar om fortsatt utbygge av nätet och om möjligheten för dem som ännu inte 
är med att nu i ett senare skede ansluta sig till fibernätet. Till dags datum har 130 st anmält sitt intresse genom att betala 
medlemskap i föreningen. Tecknas tillräckligt många anslutningsavtal kommer utbyggnad fas 2 att genomföras. Då ytterligare 
bidrag inte är aktuella, kommer insatsen av de nya anslutningarna bli högre än tidigare, därav stadgeändringen.  
 
 
 
§ 6 Insatser (nuvarande)*  
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 kronor och högst 50 000 kronor per av medlemmen av 
verksamhetsområdet ägd och ansluten byggnad.  
Insatsen skall betalas på anvisat sätt när medlemskap beviljats. 100 kronor betalas vid inträde.  
 
Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar. Med ansluten byggnad menas byggnad som är eller planeras att bli 
ansluten eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk. 
 
 
 
§ 6 Insatser (nytt förslag) 
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 kronor och högst 50 000 kronor för varje ansluten 
fastighet.  
  
För fastigheter eller anslutningar som inte är stödberättigade utgår en förhöjd insats inom ovan angivna intervall. 
 
Insatsen skall betalas på anvisat sätt när medlemskap beviljats. 100 kronor betalas vid inträde.  
 
En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om 
ekonomiska föreningar.  
 
 
 
 
* Kompletta stadgar finns att läsa på hemsidan, www.sodrakindsfiber.se 
 
 


