Stadgar för Norra Mösseberg VA/Fiber Ek. Förening
§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Norra Mösseberg VA/Fiber Ekonomisk Förening
§ 2 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Falköpings kommun, Västra Götalands län.
§ 3 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att anlägga, äga, driva och underhålla ett dricksvatten- och
avloppsledningssystem och ett bredbandsnät och på så sätt utveckla landsbygden inom det aktuella
området och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Föreningens verksamhetsområde
utgörs av Friggeråker, Jättene, Drygstorp, Östra Tunhem, Ugglum, Bjurum, Mårby, Hånger samt
Trandansen och Dagsnäs.
§ 4 Medlemskap
Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som
förväntas följa föreningens stadgar och beslut, som bidrar till förverkligande av föreningens ändamål
och som erlägger insats i föreningen. En fastighetsägare kan endast erhålla ett medlemskap i
föreningen. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet
formulär. Föreningen kan också träffa särskilda avtal för medlemskap för juridiska personer som är
belägna utanför verksamhetsområdet.
Ansökan om inträde prövas av styrelsen.
§ 5 Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och beslut, betala den av föreningsstämman
fastställda medlemsavgiften och den aktuella insatsen och andra förekommande avgifter som beslutats
av styrelsen.
§ 6 Avslutande av medlemskap
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen meddela detta till styrelsen minst sex månaer
innan räkenskapsårets slut. Utträde sker vid räkenskapsårets utgång. Utträdande medlem är skyldig att
betala de avgifter som föreningen har beslutat att medlemmarna i föreningen ska betala så länge som
medlemskapet består. Vid utträde förfaller samtliga medlemmens skulder gentemot föreningen till
omedelbar betalning.
§ 7 Uteslutning av medlem
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess
intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta
frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta beslut till styrelsen inom en
månad från det att meddelandet om uteslutning har mottagits. Vid uteslutning förfaller samtliga
föreningens fordringar på medlemmen till omedelbar betalning.
§ 8 Insats till föreningen
Varje medlem erlägger insats till föreningen. Insatsen utgör en kapitalinsats i föreningen och är del av
föreningens kapital. Insatsen för dricksvatten och avloppsledningssystemet är 48 000 kr. Insatsen för
bredbandsnät är 14 000 kr. Medlem erlägger en insats för varje avstyckningsbar byggnad som ska ha
möjlighet att anslutas till dricksvatten- och avloppsledningssystem och bredbandsnätet. Medlem med
större fastighet med flera byggnader erlägger insats som avtalas med styrelsen. Avser medlem att ha
möjlighet att ansluta fler byggnader till samma avloppskassun och vattenuttag så erläggs ingen
ytterligare insats.
§ 9 Återbetalning eller överföring av insats
Hela eller delar av insatsen kan återbetalas. Medlem som önskar återbetalning av insatsen ska
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motiverad ansökan om detta inkomma till styrelsen i föreningen. Styrelsen fattar beslut om
återbetalning. Andelsvärdet som kan återbetalas är den del av föreningens kapital som, vid var och
envar tid, varje andel utgör del av efter avräkning för frånkopplingsavgift. Återbetalning av insats i
föreningen ska ske inom två år efter det att återbetalningen av insatsen beviljats av styrelsen.
En person som förvärvat en andel från annan medlem, ska inom sex månader från överlåtelsen, ansöka
om medlemskap i föreningen. Görs inte detta eller personen inte antas som medlem anses det som att
överlåtaren har sagt upp sig till utträde från föreningen.
§10 Anslutning
Föreningen erbjuder medlemmar att ansluta sig till föreningens vatten- och avloppssystem och
föreningens bredbandsnät. Anslutning till föreningens erbjuds under förutsättning att tillgänglig teknik
gör det möjligt, ekonomin i föreningen är tillräcklig och att myndighetskrav så tillåter.
Varje medlem som väljer att ansluta sig till föreningens vatten- och avloppssystem och föreningens
bredbandsnät ansvarar och bekostar själv inkoppling på den aktuella fastigheten eller bostaden, samt
ansvarar för all utrustning som erfordras på den enskilda fastigheten.
För den medlem som ansluter sig till föreningens vatten- och avloppssystem och föreningens
bredbandsnät så gäller följande:
a) Föreningens styrelse, eller av styrelsen utsedd kontrollant, har rätt att inspektera de
installationer som är anslutna till vatten- och avloppssystem och föreningens bredbandsnät.
b) Anslutna ansvarar för att inga stopp uppstår i pumpstation och om så sker, åtgärdar problemet
på egen bekostnad.
c) Anslutna ansvara för att ingen vidareförsäljning eller vidareupplåtelse av föreningens
tillgångar är tillåtna utan styrelsens skriftliga medgivande.
d) Anslutna ansvara för att inga andra vattenkällor eller vattensystem får sammankopplas med
föreningens vattenledningar.
e) Falköping kommuns vattenstadga ABVA gäller för alla anslutningar
§ 11 Anslutningsavgift
Varje medlem som väljer att ansluta sig föreningens vatten- och avloppssystem och föreningens
bredbandsnät ska till föreningen erlägga den av styrelsen fastställda anslutningsavgiften.
§ 12 Serviceavgift
Varje medlem ska till föreningen erlägga de av styrelsen fastställda årliga serviceavgifterna.
§ 13 Förbrukningsavgifter
Varje medlem som är ansluten till föreningens vatten- och avloppssystem och föreningens
bredbandsnät ska till föreningen erlägga de av styrelsen fastställda och volymbaserade
förbrukningsavgifterna.
§ 14 Drift av systemet
Föreningen svarar för driften av stamnätet med pumpstationer och tillhörande byggnader och
bredbandsinstallationer med tillhörande skåp. Det åligger styrelsen att tillse att drift och underhåll av
föreningens anläggningar handhas på mest ekonomiska sätt. Alla arbeten rörande föreningens vattenoch avloppssystem och föreningens bredbandsnät ska utföras av den som styrelsen utser.
Föreningen ansvarar inte heller för skador hos de som är anslutna till föreningens vatten- och
avloppssystem och föreningens bredbandsnät orsakade av avbrott i vattenleverans, mottagning av
avlopp eller bredbandsnätet. Föreningen ansvarar inte heller för skador orsakade av avbrott i leverans
och mottagning av kommunen eller från annan leverantör till föreningen.
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§ 15 Valberedning
Förslag till ordförande för föreningen och tillika ordförande för styrelsen, ledamöter i styrelsen och
revisorer ska tas fram av en valberedning. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter som utses av
föreningsstämman.
Förslag till ledamöter i valberedningen ska tas fram av styrelsen.
§ 16 Styrelse
Föreningens verksamhet och angelägenheter förvaltas av en styrelse om lägst tre (3) och högst nio (9)
ledamöter samt minst två (2) styrelsesuppleanter. Styrelsens ordförande utses med en mandattid på ett
år. Övriga styrelseledamöter ska väljas på föreningens ordinarie föreningsstämma för en mandattid på
två år. Strävan är att ledamöterna väljs så att mandattiden för hälften av dem utgår vid varje ordinarie
föreningsstämma. Mandattiden räknas från årsstämman som hålls det år vederbörande utsetts till och
med årsstämman under det sista året av valperioden. Styrelseledamot vars mandattid utgår kan utses
på nytt.
Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande, samt utser vid förfall av ordförande eller vice ordförande,
annan ledamot att leda sammanträdet.
Avgår föreningens ordförande, styrelseledamot eller ledamot av valberedningen under mandattiden så
företas fyllnadsval för dennes återstående mandattid på nästa föreningsstämma oavsett om det är det är
en ordinarie föreningsstämma eller extra föreningsstämma.
§ 17 Styrelsens mandat
Styrelsen svarar för ledningen och förvaltningen av föreningens alla angelägenheter. Styrelsen ska
utöva tillsyn över föreningens tillgångar, bokföring och organisation.
Föreningens firma tecknas av styrelsen (majoriteten) och av dem styrelsen utser, två i förening.
Styrelsen har rätt att för verksamheten uppta och utge lån och andra skuldförbindelser. Styrelsen kan
om föreningens ekonomi så tillåter och mot inteckning i aktuell fastighet erbjuda lån till insatsbelopp.
Lån ska återbetalas enligt insatsrevers och enligt villkor som styrelsen beslutar om.
Styrelsen får besluta att föreningens verksamhet helt eller delvis bedrivs genom särskilda bolag.

§ 18 Styrelsearbete
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, då minst en tredjedel av styrelsens ledamöter eller
revisor hos ordförande så begär. Samtliga styrelseledamöter kallas till sammanträden. Styrelsen är
beslutför då mer än hälften av styrelsens ordinarie ledamöter är närvarande. Vid sammanträde ska
skriftligt protokoll föras, som justeras av ordföranden och ytterligare minst en styrelseledamot.
Styrelsens beslut skall antecknas i protokoll. Efter varje styrelsesammanträde lämnas för kännedom en
kopia på sammanträdesprotokollet till samtliga styrelseledamöter.
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som
styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande röstar
för eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. Är styrelsen inte fulltalig ska de som
röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.
Ordförande eller ledamot äger inte delta i handläggningen av ärenden som rör avtal mellan hen och
föreningen.
Om en styrelseledamot grovt missköter sitt uppdrag som styrelseledamot har eller åtar sig uppdrag
som strider mot föreningens verksamhet eller döms för brott som kan leda till fängelse kan
föreningsstämma på förslag från styrelsen eller revisor fatta beslut om att entlediga denne från sitt
uppdrag med omedelbar verkan. För att styrelsens beslut om förslag om entledigande ska vara giltigt
krävs att minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är eniga därom varvid den person som berörs
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inte får delta i handläggning eller beslut om entledigande.
§ 19 Revisorer
Till att granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall föreningsstämman välja två
revisorer samt en suppleant, samtliga på ett år.
§ 20 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december.
§ 21 Årsredovisning
Styrelsen skall lämna årsredovisning till revisorerna senast den 1 april efterföljande år.
Revisorerna granskar föreningens verksamhet inklusive resultaträkning och balansräkning under max
tre veckor och överlämnar därefter berättelse till styrelsen minst två veckor före stämman.
Revisor/er skall föredra revisionsberättelsen.
§ 22 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls inom juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska
följande ärenden behandlas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Val av ordförande att leda föreningsstämman
Val av sekreterare
Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmans protokoll
Fråga om föreningsstämman utlysts i behörig ordning
Fastställande av röstlängd och dagordning
Presentation av verksamheten under året och årsredovisning
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning samt hur vinst eller förlust skall disponeras
Beviljande av ansvarsfrihet för hela styrelsen
Fastställande av budget för det innevarande året
Fastställande av medlemsavgift för kommande året
Fastställande av avgifter för vatten, avlopp och bredband
Fastställande av arvode till styrelsens ordförande, ledamöter och revisorer
Val av ordförande, mandattid ett år
Val av styrelseledamöter, mandattid två år
Val av styrelsesuppleanter, mandattid ett år
Val av två revisorer jämte en suppleant
Val av tre ledamöter till valberedningen
Kallelsesätt till nästa stämma
Ärende som av styrelsen eller ledamot samt medlemmar har hänskjutits till årsmötet. Ärenden
från medlemmar som skall diskuteras på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda,
senast fyra (4) veckor före dag för årsmöte.
21. Övriga ärenden

§ 23 Rösträtt vid föreningsstämma
Varje medlem som erlagt insats i föreningen äger rösträtt på föreningsstämman. Varje medlem äger
två röster för varje insats till vatten- och avloppssystemet och en röst för varje insats till
bredbandsnätet. Beslut fattas genom acklamation om ingen röstberättigad begär omröstning.
Omröstning sker öppet om inte föreningsstämman beslutar om att omröstningen ska vara sluten. Vid
val sker dock sluten omröstning om någon röstberättigad begär det. Vid lika röstetal är rösten från
stämmans ordförande avgörande, utom vid val, då lotten avgör.
§ 24 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de
ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före
ordinarie föreningsstämma eller före extra föreningsstämma.
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Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker i första hand genom publicering på
föreningens hemsida och via e-post till medlemmar. Det ankommer medlem själv att underrätta
styrelsen om aktuell e-postadress. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart
underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev .
§ 25 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen finner det påkallat eller en revisor eller minst 1/10 av
föreningens medlemmar med angivet och gemensamt ändamål skriftligen påkallar detta hos styrelsen.
§ 26 Stadgeändring
Stadgeändringar sker enligt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.
§ 27 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden
ha skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.
§ 28 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses skall tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda
insatser.
§ 29 Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.
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