
Förslag till stadgar, årsmöte 2011-08-28 

1§ Föreningens namn 
Föreningens namn skall vara Ornö fiber. Föreningen bildades 2011-06-06 av föreningarna 

Björkösunds fastighetsägarförening, Björkösunds bryggförening, Torsnäsudds tomägarförening. 

Föreningens beslutande organ är årsmöte, medlemsmöte och styrelse. 

2§ Ändamål 
Föreningen är en religiöst och politiskt obunden ideell förening med syfte att verka för Ornö sockens 

utveckling genom att bygga, äga och förvalta ett optiskt fibernät för telekommunikation som 

underlättar för boende och organiserad verksamhet i området året runt. 

3§ Medlemmar 
Föreningen är öppen för andra föreningar som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar. 

Ansökan om medlemskap görs till styrelsen. Sådan ansökan skall behandlas inom 30 dagar. Medlem 

äger på samma sätt rätt att omedelbart utgå ur föreningen. 

Medlem som motarbetat föreningens syfte, uppenbarligen skadat föreningen eller försummat att 

betala sin medlemsavgift kan uteslutas ur föreningen. Beslut om detta fattas av styrelsen. Innan 

beslut om uteslutning fattas skall medlem skriftligen underrättas om skälen till detta sam ges 14 

dagars möjlighet att yttra sig. Uteslutning kan överklagas till medlemsmöte. 

4§ Medlemmar rättigheter och skyldigheter 
Medlem äger inte del i föreningens tillgångar. Medlem ansvara inte för föreningens skulder. 

Medlem förbinder sig att följa de beslut som fattats inom föreningen. 

Medlem skall innan årsmötet ha betalat årsavgift. 

Medlem äger rätt att ta del av protokoll från medlemsmöten, styrelsemöten och ekonomisk 

redovisning. Medlem äger rätt att delta i medlemsmöten. 

5§ Medlemsavgift 
Medlemsavgift tas ut i form av en engångs inträdesavgift. Förutom inträdesavgift utgår en årlig 

medlemsavgift. Storlek på inträdesavgift och årlig medlemsavgift bestäms av årsmöte. 

6§ Medlemsmöten 
Föreningen skall hålla minst två medlemsmöten per år, varav ett är ordinarie årsmöte. Ordinarie 

årsmötet skall hållas sista helgen i augusti. Medlemsmöten kan inte hållas med ett tätare intervall än 

30 dagar. Kallelse till alla medlemsmöten skall utgå till medlemmar minst en vecka i förväg. 



Styrelsen är skyldig att kalla till medlemsmöte när revisor eller när 25% av de röstberättigade 

medlemmarna begär det. 

Medlemmar som har betalat sin medlemsavgift har rätt att inkomma med förslag till ärenden som 

skall behandlas på medlemsmöten. Sådana förslag som skall behandlas på medlemsmöten skall vara 

styrelsen till handa minst 5 dagar före medlemsmöte. Förslag som inkommit på detta sätt skall tas 

upp på mötets ordinarie dagordning. 

Medlem som har rösträtt på mötet har rätt att yttra sig på medlemsmöte. 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, efter begäran från medlem, genom votering. Medlem 

kan begära sluten votering. 

Beslut i alla frågor, utom de som behandlar förenings upplösning enlig paragraf 12, fattas med enkel 

majoritet. Enkel majoritet kan vara relativ eller absolut. Relativ majoritet används vid omröstning där 

fler än två alternativ finns och där vinner det alternativ som har flest antal röster. Absolut majoritet 

används vid andra frågor och där krävs minst hälften av de angivna rösterna. Vi beslut där utfallet är 

lika har ordförande utslagsröst. Beslut bekräftas av ordföranden. 

Protokoll från medlemsmöte skall justeras och göras tillgänglig för medlemmar senast 30 dagar efter 

avslutat medlemsmöte. Protokoll från medlemsmöte skall bifogas kallelse till nästa medlemsmöte. 

7§ Styrelse 
Valbar till styrelse är medlem som inte är anställd av föreningen. Styrelsemedlem äger inte rätt att ta 

anställning hos föreningen. 

Styrelsen består av mins tre och max fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Styrelse väljs vid 

årsmöte. Första gången väljs en ordinarie och en suppleant på ett år. Övriga ledamöter väljs på två 

år. Vid efterföljande årsmöten väljs styrelse på två år. 

Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör. 

Styrelsen är beslutsmässig när minst två av dess ledamöter är närvarande. Suppleanter äger rätt att 

närvara vid samtliga styrelsemöten. 

Styrelsen skall hålla mint två styrelsemöten varje verksamhetsår. Varje styrelseledamot inklusive 

suppleanter äger rätt att kalla till styrelsemöte. Kallelse till styrelsemöte skall utgå minst en vecka 

innan mötet. 

Vid styrelsemöten skall föras protokoll. Protokoll från styrelsemöten skall vara justerade och 

tillgängliga för medlemmar inom 30 dagar efter avslutat styrelsemöte. 

Vid omröstning inom styrelse som utfäller i jämnvikt har ordförande utslagsrösten. 

Styrelsen har rätt att adjungera personer till sitt arbete. Adjungerande personer äger inte rätt att 

deltaga i styrelsen interna omröstningar. 



8 § Valberedning 
Valbar till valberedning är medlem i föreningen. Valberedning bör bestå av minst en person kan 

maximalt bestå av tre personer. Valberedning väljs på årsmöte. Då valberedning består av fler än en 

person utser årsmöte en sammankallande. 

9§ Ekonomisk förvaltning 
Medel för föreningens verksamhet skapas genom medlemsavgifter, donationer, bidrag, ideella 

insatser samt intäkter från uthyrning av fiberkablar eller annan bandbredd. Intäkterna används för 

att täcka kostnader i verksamheten. 

Styrelsen har rätt till ekonomiska transaktioner i nödvändig omfattning under förutsättning att 

styrelsen är beslutsmässig och att besluten är enhälliga bland närvarande styrelsemedlemmar enligt 

styrelseprotokoll. Firmatecknare utses inom styrelsen. 

Räkenskapsår är första juli till sista juni. Första räkenskapsåret är 2011-06-06 till 2012-06-30. 

10§ Revisorer 
Valbar till revisor är medlem eller annan person som inte ingår i föreningens styrelse eller är anställd 

av föreningen. 

Vid varje årsmöte utses två revisorer samt en revisorssuppleant. Revisor utses under en period av ett 

år. 

11§ Stadgeändringar 
Styrelse och medlemmar äger rätt att inkomma med förslag om stadgeändringar. Förslag om 

stadgeändring skall inkomma till styrelsen minst 30 dagar före medlemsmöte. 

Förslag till stadgeändringar skall delges medlemmar genom att bifogas kallelse till 

årsmöte/medlemsmöte. Stadgeändring som antas enligt förslag som bifogats kallelse är giltig efter 

beslut av årsmötet. 

Stadgeförändringar som ej delgetts medlemmar innan årsmöte är giltiga efter beslut på två av 

varandra följande medlemsmöten. 

12§ Föreningens upplösning 
Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande medlemsmöten, 

varav ett är ordinarie årsmöte. Vid varje omröstning måste minst 2/3 av antalet avgivna röster bifalla 

förslaget. 

Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna i första hand överlåtas till Stiftelsen Ornö socken 

infrastruktur och i andra hand fördelas lika bland de föreningar som är medlemmar vi upplösandet. 


