
 
 
Styrelsens förslag till årsmöte 2020 
 
Medlemsavgift. 
Under uppbyggnaden av fibernätet så har styrelsen arbetat med projektering , avtal och 
informationsmöten. Kostnader för detta har balanserats till stora delar mot medlemsavgiften. Dock 
har kostnaderna varit relativt små. För 2020 höjdes medlemsavgiften för att täcka arvoden till 
styrelsen vilket tidigare inte utgått. 
Nu övergår arbetet I styrelsen till mer förvaltande uppgifter och då blir det skattemässigt fel att ta 
kostnader för detta som medlemsavgifter. 
 
Styrelsen föreslår därför att sänka medlemsavgiften till 0 kr för 2021. 
 
Styrelsen har till uppdrag att balansera kostnaderna för drift, underhåll och avskrivning genom 
nätavgiften och denna kommer att justeras för kommande år när vi har fått färdigt projektet och fått 
utbetalning av bidragspengar. 
 
Förslag till stadgeändring, (röd) 

§ 4 Medlemskap 

Till medlem antas sökande, fysisk eller juridisk person, som äger fastighet inom Föreningens 
verksamhetsområde. Om en fastighet har flera delägare får endast en av dem vara medlem.  
Om samma person, fysisk eller juridisk, äger flera fastigheter skall varje fastighet vara en 
medlem.   
 
Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet 
formulär. 
 
Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.  
 
Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.  
 

§ 9 Medlems avgång 
Medlems avgång ur föreningen (medlemskapet upphör) sker alltid vid utgången av ett 
räkenskapsår.  
En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före 
räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker 
avgången först vid utgången av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning 
ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst en (1) månad före 
räkenskapsårets utgång.  
 
Avgår medlem ur föreningen efter det att kanalisationen till medlemmens byggnad är utförd, 
ska föreningen ersättas med en avgift uppgående till medlemmens andel av nätets bokförda 
värde enligt senaste årsredovisningen vid tidpunkten för utträde. Denna avgift avser att täcka 
de kostnader som belastat föreningen baserat på medlemmens ursprungliga begäran om 
anslutning av dennes fastighet till föreningens fibernät. Lagstadgad mervärdesskatt 
tillkommer för denna avgift. 
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