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Ärla Byaråd inbjuder till  

Medlemskap i  

 

Ärlafiber Ekonomiska Förening 

  
Hej kära Ärlabo! 

 

Vi är nu klara med insamlingen av intresseanmälningar och upphandling! Intresset har 

varit mycket stort och vi är nu i dagsläget omkring 180 intresserade Ärlabor. Om vi 

lyckas samla 250 medlemmar kan anslutningsavgiften klart understiga 17 000 kr per 

ansluten fastighet. 

Nästa steg är att alla som vill ansluta sin fastighet gör en bindande beställning genom 

att fylla i och underteckna bifogad medlemsansökan till vår gemensamma ekonomiska 

förening och skickar in denna senast 2016-03-31 till: 

Ärlafiber Ekonomiska Förening  

Box 2, 64043 Ärla 

Tillsammans med en bekräftelse på ditt medlemskap skickar vi betalnings-

informationen. 5 000 kr skall betalas in senast 2014-05-31 på BG XXX-XXX men din 

underskrivna anmälan vill vi ha in snarast.  

Inbetalning nummer två med resterande belopp förfaller till betalning när installation i 

din fastighet närmar sig och kommer att föregås av ytterligare information och 

personlig kontakt. 

Nu kör vi! 

 

Ärla 2016-03-16 

Styrelsen för Ärlafiber Ekonomisk Förening. 

Exempeldokument 
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Medlemsansökan 

Jag ansöker härmed om medlemskap i Ärlafiber Ekonomisk Förening. 

Medlemskap innebär att jag gör en bindande beställning av en fiberanslutning i enlighet 

med föreningens stadgar. 

Jag har tagit del av information om fiberanslutningen i Ärla genom informationsmöten, 

brevutskick eller via hemsidan www.aerla.se/fibernät-i-Ärla och föreningens stadgar, se 

bifogat. Jag är även medveten om att jag själv svarar för schaktning på egen tomtmark. 

Avgifter: kr. 5 000 kronor betalas in senast 2016-05-31, inbetalningsuppgifter skickas vid 

godkänd ansökan. Resterande avgifter debiteras i ett senare skede enligt §6 i stadgarna. 

Kr 300 i medlemsavgift till föreningen betalas i samband med inlämnande av bindande 

anmälan. 

Ansökan godkänds av styrelsen på uppdrag av föreningen. 

 

Personnummer* 

  

Namn* 

 

Fastighetsbeteckning* 

 

Adress* 

 

Postadress* 

 

E-post (fyll i om du har för kontakt) 

 

Telefon* 

 

* = obligatorisk uppgift 

 

 

 

 

______________________________     ___________________________________ 

Ort och datum  Namnteckning 

http://www.aerla.se/fibernät-i-Ärla
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Stadgar för Ärlafiber Ekonomiska Förening  

 

§ 1 Föreningens namn 

Föreningens namn är Ärlafiber Ekonomisk Förening. 

§ 2 Ändamål och verksamhet 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att planera, 

organisera, upphandla och driftsätta en fiberanslutning till sina medlemmars fastigheter i Ärla, 

Eskilstuna kommun och därtill sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta 

i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster och bidra med arbete för iordningställande av 

nätet. 

 § 3 Föreningens säte 

Föreningen har sitt säte i Ärla, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. 

 § 4 Medlemskap 

Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som 

utgörs av Ärla tätort i Eskilstuna kommun, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut 

samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har fler delägare kan endast 

en delägare vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på ett av 

föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas och godkänns av styrelsen.   

§ 5 Medlemsåliggande 

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och 

avgifter samt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem är skyldig att aktivt söka information om 

utvecklingen i föreningen. Vid försäljning av fastigheten kvarstår betalningskravet av 

medlemsinsatsen enligt § 6 på den ursprungliga medlemmen. Medlemskapet kan sedan skrivas över 

på den nya fastighetsägaren efter godkännande av styrelsen varvid ingen medlemsinsats enligt § 6 

tas ut av den tillträdande medlemmen.  

 § 6 Medlemsinsats 

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp 5 000 kronor fram till dess att beslut om 

uppbyggnad av nätet tas vid ordinarie eller extra föreningsstämma. Den slutgiltiga insatsens storlek 

fastställs vid denna stämma, dock högst till 16 000 kr. Gällande insats skall betalas inom 30 dagar 

efter att medlemskap har beviljats via inbetalning till föreningens bankkonto. Med avsteg från 

huvudregel i 4 kapitlet 1 § lag (1987.667) om ekonomiska föreningar återbetalas en insats inte. 
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§ 7 Årsavgift 

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, 

dock högst 300 kronor. Avgiften skall täcka de eventuella kostnader som härrör till föreningens 

verksamhet enligt § 2. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen 

bestämmer. 

§ 8 Uteslutning 

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 till styrelsen inom en 

månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen. 

§ 9 Avgång 

Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader 

före räkenskapsårets slut. Avgång ur föreningen sker vid räkenskapsårets slut, utom i de fall som är 

bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar. 

§ 10 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 styresledamöter med minst 1 och högst 3 

styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden 

fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 

 § 11 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av dem styrelsen utser. 

§ 12 Revisorer 

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas två revisorer och högst en revisorsuppleant fram till 

slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 

§ 13 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår. 

§ 14 Årsredovisning 

Styrelsen ska lämna årsredovisning till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. 

Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. 
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§ 15 Ordinarie föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie 

föreningsstämma ska följande behandlas: 

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 
2. Godkännande av röstlängd 
3. Val av två justeringspersoner. 
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 
5. Fastställande av dagordning. 
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om diposition av 

årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 
10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 
13. Val av revisorer och eventuella revisorsuppleanter 
14. Val av valberedning 
15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar. 

§16 Rösträtt 

Varje medlem som har fullgjord sina skyldigheter har en röst.  

§ 17 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden. 

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de 

ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor 

före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. 

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden kan ske genom Ärlabladet samt med brev med 

post eller via e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen 

omedelbart underrätta revisorerna om detta. 

§ 18 Vinstfördelning 

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond 

har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut till 

medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser. 

§ 19 Upplösning av föreningen 

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till 

inbetalda insatser enligt § 6. 

Övrigt  

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar. 

Dessa stadgar godkändes vid Ärla Byaråds Stämma 2016-03-16 


