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Bekräftelse	  av	  stadgeändringar	  för	  Länghem	  Landsbygd	  Fiber	  ek.	  för	  

Insatsen	  
 
Föreningens	  stadgar	  ändrades	  under	  årsmötet	  2016	  och	  skall	  på	  detta	  årsmöte	  
bekräftas	  av	  stämman.	  

§	  6	  Insatser	  –	  ny	  lydelse	  	  
Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 2500 kr och högst 100 000 kr 
för varje ansluten fastighet. Med ansluten fastighet menas fastighet som är eller planeras att 
bli ansluten eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk. 
 
Insatsen skall betalas till föreningens konto. 2500 kronor betalas inom två veckor efter att 
medlemskap beviljats. Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar. 
 
En insats återbetalas först 2 år, dock senast 5 år, efter medlems avgång. Det belopp som  
betalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar. Utesluten medlem enlig § 
8 förlorar rätten att få ut sin medlemsinsats och på henne/honom belöpande vinstutdelning. 
 
En medlems insats utgör ständig pant för all föreningens fordran mot medlemmen. Då 
medlem avgått äger föreningen kvitta sin fordran på medlemmen mot det insatsbelopp och 
vinstutdelning som medlemmen äger utfå. 

Rösträtt	  
	  
Med	  anledningen	  av	  den	  föreslagna	  förändringen	  i	  stadgarna	  angående	  
medlemsinsatsen	  föreslår	  styrelsen	  också	  att	  rösträtten	  vid	  föreningsstämman	  kopplas	  
till	  det	  antal	  fulla	  anslutningar	  en	  medlem	  har.	  Med	  fullt	  betald	  anslutning	  menas	  en	  
anslutning	  som	  medlemmen	  betalt	  full	  medlemsinsats	  för.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  
medlem	  som	  har	  två	  hus	  på	  sin	  fastighet	  och	  där	  varje	  hus	  är	  en	  egen	  full	  anslutning.	  	  

§	  18	  Rösträtt	  	  -‐	  ny	  lydelse	  
Vid	  föreningsstämma	  har	  varje	  medlem	  en	  röst	  per	  fullt	  betalt	  anslutning.	  	  
	  
Medlem	  får	  företrädas	  av	  ombud	  som	  är	  make/maka/sambo	  eller	  annan	  medlem.	  Ett	  
ombud	  får	  endast	  företräda	  en	  medlem.	  	  
	  

Ny	  lag	  för	  ekonomiska	  föreningar	  	  
	  
Den	  nya	  lag	  för	  ekonomiska	  föreningar	  som	  trädde	  i	  kraft	  1	  juli	  2016	  innebär	  vissa	  
nödvändiga	  stadgeändringar	  för	  föreningen.	  Förändringen	  omfattar	  kallelsetiderna	  till	  
föreningsstämma	  samt	  extra	  föreningsstämma.	  Lagen	  innebär	  även	  förändring	  som	  
medför	  att	  det	  ska	  vara	  lättare	  att	  besluta	  om	  förändring	  av	  stadgar,	  för	  godkännande	  av	  
de	  nya	  stadgarna	  på	  ordinarie	  stämma	  krävs	  att	  minst	  två	  tredjedelar	  av	  de	  röstande	  på	  
stämman	  stödjer	  beslutet.	  Förändring	  även	  under	  §	  22	  stadgeändring,	  här	  hänvisas	  till	  
ny	  paragraf	  under	  kap	  7	  i	  lagen	  om	  ekonomiska	  föreningar.	  	  
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§	  19	  Kallelse	  och	  andra	  meddelanden	  –	  förslag	  på	  ny	  lydelse	  	  
Styrelsen	  kallar	  till	  föreningsstämma.	  Kallelse	  till	  föreningsstämma	  ska	  innehålla	  en	  
uppgift	  om	  de	  ärenden	  som	  ska	  förekomma.	  Kallelsen	  ska	  utfärdas	  tidigast	  sex	  veckor	  
före	  och	  senast	  fyra	  veckor	  före	  ordinarie	  föreningsstämma	  och	  senast	  två	  veckor	  före	  
extra	  föreningsstämma.	  	  
	  
Kallelse	  till	  föreningsstämma	  och	  andra	  meddelanden	  sker	  genom	  brev	  med	  posten	  eller	  
med	  E-‐‑post	  till	  samtliga	  medlemmar.	  Då	  kallelse	  gått	  ut	  till	  föreningsstämman	  ska	  
styrelsen	  omedelbart	  underrätta	  revisorerna	  om	  detta	  genom	  brev.	  	  
	  

§	  22	  Stadgeändring	  –	  ny	  lydelse	  
Stadgeändring	  sker	  enligt	  7	  kap.	  34	  och	  35	  §	  i	  lagen	  om	  ekonomiska	  föreningar.	  
 


