Andelslaget	
  BKF	
  Brändö-‐Kumlinge	
  fiber	
  
	
  
Stadgar	
  
Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte godkänt följande stadgar.
	
  
§	
  1	
  FIRMA	
  OCH	
  HEMORT	
  
Andelslagets firma är Andelslaget BKF Brändö-‐Kumlinge	
  fiber,	
  FO-‐nummer	
  2189932 6	
  och dess bifirma.
Dess hemort är Brändö.	
  
	
  
§	
  2	
  ÄNDAMÅL	
  OCH	
  VERKSAMHET	
  
Till andelslagets ändamål hör att främja medlemmarnas ekonomiska fördelar genom att
anskaffa, äga, underhålla och driva ett konkurrensneutralt digitalt kommunikationsnät som
består av optisk fiber inklusive kanalisation och aktiv utrustning för anslutning av fastigheter.
Andelslaget kan köpa, förmedla och producera tjänster i kommunikationsnätet Andelslaget
erbjuder olika tjänsteleverantörer, både kommersiella och icke kommersiella aktörer, att
distribuera tjänster i nätet. Styrelsen väljer tjänsteleverantörer för detta ändamål enligt särskilt
uppgjorda villkor och avtal som styrelsen utarbetar. Andelslaget kan även förvalta projekt
som ansluter sig till skapandet och utvecklandet av kommunikationsnät. Andelslaget kan
köpa, sälja, hyra eller äga och besitta fastigheter, värdepapper eller annan egendom.
	
  
§	
  3	
  MEDLEMSKAP	
  
Ansökan om medlemskap görs genom en skriftlig anhållan till styrelsen, som beslutar om
antagande och uteslutning av medlem. Medlemskapet börjar då ansökan har godkänts. Om
styrelsen inte godkänner ansökan kan ansökan på begäran av sökande föras till
andelsstämman för avgörande. Medlemskapet upphör vid utgången av den räkenskapsperiod
under vilken en skriftlig anmälan inkommit till styrelsen, under förutsättning att ansökan
inkommer minst tre månader före periodens slut. Medlem kan anmäla om uppsägning av
medlemskap tidigast två år efter det att medlemskapet inletts. Den sökande förbinder sig att
följa andelslagets stadgar och beslut samt delta i förverkligande av andelslagets
verksamhetsidé. Om flera personer äger en fastighet kan endast en av ägarna vara formell
medlem.
	
  
§	
  4	
  MEDLEMMARNAS	
  RÄTTIGHETER	
  OCH	
  SKYLDIGHETER	
  	
  
Andelslagets medlemmar är skyldiga att betala en andel (insats) och de avgifter som bestäms
av dessa stadgar samt efterfölja alla de bestämmelser och beslut som görs i andelslaget. En
medlem har rätt, men inte skyldighet, att skaffa en eller flera anslutningar till andelslagets
kommunikationsnät. Andelslaget erbjuder sina tjänster i första hand till sina medlemmar.
Medlemmarna utövar sin beslutanderätt vid andelsstämman. En andel berättigar till en (1)
röst.
Medlemmen är skyldig:
1. Att vid uppgörande av anslutningsavtalet godkänna det av styrelsen uppgjorda och
godkända avtalet om anslutning till kommunikationsnätet och om användningen av
andelslagets tjänster.
2. Att efterfölja av styrelsen godkända leveransvillkor och prissättningar.

3. Att tillåta andelslagets styrelse, eller av den därtill utsedd person, granska uppkopplingar,
anordningar och konstruktioner i anslutning till fibernätet hos medlemmen.
	
  
§	
  5	
  MEDLEMMARNAS	
  PERSONLIGA	
  ANSVAR	
  
Medlemmarna är inte personligen ansvariga för andelslagets förbindelser eller andra
åtaganden.
	
  
§	
  6	
  ANDRA	
  ÄN	
  MEDLEMMARNAS	
  RÄTT	
  ATT	
  ANVÄNDA	
  FIBERNÄTETS	
  TJÄNSTER	
  
OCH	
  ANSLUTA	
  SIG	
  TILL	
  FIBERNÄTET	
  
Även andra än medlemmarna har rätt att ansluta sig till andelslagets kommunikationsnät och
använda andelslagets tjänster. Styrelsen bestämmer då skilt om villkoren och kostnaderna för
dylikt nyttjande av fibernätets tjänster.
§	
  7	
  ANDEL	
  OCH	
  ANDELSINSATS	
  
En medlem skall ha en andel i andelslaget. Andelens nominella värde (=andelsinsats) är 50
euro.
	
  
§	
  8	
  FRIVILLIG	
  ANDEL	
  
Andelslaget kan även ge ut frivilliga andelar. En frivillig andel är lika stor som
andelsinsatsen. Andelsstämman besluter om utgivandet av frivilliga andelar eller
befullmäktigar styrelsen att besluta om detta. Medlem kan inte minska på antalet frivilliga
andelar före det förflutit minst tre (3) år från givandet av en sådan andel. En frivillig andel
berättigar till samma del av överskott, höjning av fond och sparkonto som en ordinär
andelsinsats. En frivillig andel medför inte några andra rättigheter, medlemsförmåner eller
röster.
	
  
§	
  9	
  ANSLUTNINGSAVGIFT	
  
Varje medlem betalar en anslutningsavgift för varje anslutning till andelslaget. Storleken på
anslutningsavgiften bestäms årligen av andelslagets årsstämma. Styrelsen bestämmer om
betalningssätt och tid när avgiften skall betalas. Anslutningsavgiften är återbetalningsbar
enligt vad som anges i allmänna villkor för anslutning. Anslutning för vilken
anslutningsavgift till fullo erlagts kan överlåtas till ny ägare eller innehavare.
	
  
§	
  10	
  EXTRA	
  AVGIFT	
  
Andelsstämman kan besluta om debitering av en extra avgift av medlemmarna för
upprätthållandet och utvecklingen av verksamheten. Andelsstämman kan besluta att avgiften
inte återbetalas, att avgiften återbetalas eller att den extra avgiften upptas som ett lån från
medlemmarna.
Lån av medlemmarna tas på jämlik bas i proportion till andelarna. Under var
räkenskapsperiod kan medlem åläggas att, i en eller flera rater, utge en extra avgift till ett
belopp som uppgår till högst fyra (4) gånger det nominella värdet av medlemmens andel.
Avgift som inte återbetalas kan emellertid, under bokföringsåret, högst debiteras till det
nominella värdet av medlemmens andel. De erhållna extra avgifterna eller lånet återbetalas
tidigast två (2) år och senast tio (10) år efter utgången av den räkenskapsperiod då respektive
rat uppbars av medlemmarna. Om medlemskapet avbryts innan lånet återbetalats får
medlemmen lånet tillbaka samtidigt som andelsinsatsen. Lånet får återbetalas på samma
allmänna villkor som medlemmens andelsinsats.
	
  
§	
  11	
  TILLÄGGSANDELAR	
  

Tilläggsandelar kan ges ut till medlemmar och till andra än medlemmar. En tilläggsandel får
inte överlåtas till annan utan styrelsens skriftliga godkännande. Andelsstämman beslutar om
utgivande av tilläggsandelar. Andelsstämman kan även bemyndiga styrelsen att besluta
därom. Tilläggsandelens nominella belopp är tjugofem (25) euro. Ansökan om tilläggsandel
riktas till styrelsen.
Tilläggsandel medför rätt till ränta, rätten till ränta uppkommer då tilläggsandelen betalts i sin
helhet. Räntan på en tilläggsandel, som inte varit betald under en hel bokslutsperiod, utgår för
den period som tilläggsandelen varit betald. Andelsstämman fastställer årligen storleken av
den ränta som tilläggsandel skall erhålla, baserat på andelslagets utdelningsbara överskott.
Ränta på tilläggsandel kan avvika från den ränta som kan betalas på andel.
Tilläggsandel kan omvandlas till en andel för det fall att det för medlem, som äger
tilläggsandel, uppstår skyldighet att ta flera andelar. Tilläggsandel får inte sägas upp inom tre
år från dess utgivande. Meddelande om uppsägning skall göras skriftligen till styrelsen,
tilläggsandelen är uppsagd från det att meddelandet kommit styrelsen tillhanda. Vid fusion,
ombildning, delning, likvidation eller beslut om avregistrering utan likvidation
återbetalas de erlagda tilläggsandelarna före de övriga insatserna, eller om tillgångarna inte
räcker till detta, den del av tilläggsandelen som var och en skall få räknat enligt förhållande
till de betalda tilläggsandelarna.
Betalning av tilläggsandel skall göras en vecka efter att ansökan om tilläggsandel har bifallits
av
styrelsen. Återbetalning av tilläggsandel sker i övrigt i enlighet med gällande lag om
andelslag. Kan tilläggsandelens insats ej återbetalas i dess helhet kan återbetalning ske genom
efterhandsåterbetalning, om detta är möjligt enligt de två följande boksluten. Tilläggsandelen
har rätt till ränta t o m dagen för återbetalning.
Tilläggsandel har inte rätt till annan del av överskottet än ränta. Tilläggsandel har rätt till
fondförhöjning.
§	
  12	
  AVGIFTER	
  SOM	
  ANDELSLAGET	
  UPPBÄR	
  FÖR	
  SINA	
  TJÄNSTER	
  
Andelslagets andelsstämma besluter om avgiftsprinciperna och styrelsen om avgifternas
storlek.
	
  
§	
  13	
  ÖVERSKOTT	
  
Den vinst andelslagets verksamhet ger upphov till skall först avsättas till reservfonden enligt
gällande lag om andelslag. Återstående vinst kan användas på de sätt som ordinarie
andelsstämman beslutar. Vinsten används i första hand till att bredda och utveckla
serviceutbudet och kommunikationsnätet eller till att sänka avgiften för servicen åt
medlemmarna. Enligt beslut av stämman kan även vinsten fonderas, betala ränta på andelarna
eller på annat sätt utdelas åt medlemmarna.
	
  
	
  
	
  
§	
  14	
  RESERVFOND	
  
Andelslaget har en reservfond dit medel skall erläggas tills en (1) procent av balansens
slutsumma, dock minst
2 500 euro, uppnås. I reservfonden skall avsättas fem (5) procent av det överskott
balansräkningen visar, från vilket har avdragits föregående räkenskapsperiods förlust enligt
balansräkningen. Andelslaget kan även ha andra fonder än reservfonden.
	
  
§	
  15	
  BIDRAG	
  OCH	
  GÅVOR	
  

Andelslaget kan tag emot bidrag, understöd, gåva eller testamente.
	
  
§	
  16	
  ANDELSLAGETS	
  MÖTEN	
  
Medlemmarna utövar sin beslutanderätt i andelslagets ärenden vid andelsstämman.
Andelsstämma är antingen ordinarie eller extra. Varje medlem har rätt att närvara vid
andelsstämma. Medlem skall, för att få delta vid stämman anmäla sitt deltagande till styrelsen.
Sista anmälningsdag är senast sju (7) dagar före stämman, vilket även skall framgå av
kallelse.
Andelslagets ordinarie möte hålls en gång om året, vid av styrelsen angiven tidpunkt, inom
fyra månader efter räkenskapsårets slut. Extra andelsstämma skall hållas, om styrelsen anser
att orsak föreligger, om revisorn eller medlemmar som företräder minst en tiondel av hela
medlemskåren kräver det eller om stämman enligt lag måste hållas för behandling av en viss
bestämd fråga. Stämmorna hålls på av styrelsen utsedd plats inom Kumlinge eller Brändö.
§	
  17	
  KALLELSE	
  TILL	
  ANDELSSTÄMMA	
  
Andelsstämma sammankallas av styrelsen. Kallelse till ordinarie andelsstämma sänds till
medlemmarna tidigast två månader och senast två (2) veckor före stämman. Kallelsen sänds
till medlemmarna på det sätt som fastställts vid den ordinarie andelsstämman. I kallelsen skall
nämnas de ärenden som behandlas vid stämman. I kallelsen skall anges om medlemmarnas
anmälningsplikt för att få delta och rösta vid stämman.
I övrigt skall gällande lag tillämpas.
	
  
§	
  18	
  RÖSTRÄTT	
  
Vid andelslagets stämmor har varje medlem en (1) röst för varje andel, dock högst 10 röster.
	
  
§	
  19	
  OMRÖSTNING	
  
Som stämmans beslut gäller den mening som erhåller mer än hälften av de angivna rösterna.
Vid val av person blir den vald som erhåller flest röster. Om rösterna faller jämt avgörs ett
personval genom lottning och i övriga ärenden gäller som beslut den mening, som stämmans
ordförande har understött. Stämmans ordförande skall se till att det förs protokoll över
stämman. I protokollet skall de fattade besluten antecknas samt, i fall av omröstning sker,
röstningsresultatet. Röstningslistan bör bifogas till protokollet. Vid stämman väljs minst två
protokolljusterare. Mötes ordföranden, mötessekreteraren och protokolljusterarna
undertecknar protokollet.
	
  
	
  
§	
  20	
  ANDELSLAGETS	
  ORDINARIE	
  STÄMMA	
  
Ärenden som behandlas på ordinarie andelsstämma:
1) Val av ordförande, sekreterare för stämman samt minst två stycken protokolljusterare vilka
samtidigt fungerar som rösträknare
2) Konstateras stämmans laglighet och beslutförhet
3) Föredragning av bokslut och revisionsberättelsen för föregående räkenskapsperiod
4) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen eller det överskott eller
den förlust den fastställda balansräkningen uppvisar, ger anledning till.

5) Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens medlemmar och verkställande direktören för
räkenskapsperioden
6) Beslut om antalet styrelseledamöter samt deras arvoden och ersättning för utgifter
7) Val av medlemmar till styrelsen
8) Val av en revisor och dennes suppleant, för granskning av följande bokföringsperiod,
administration och konton
9) Beslut om prissättningsprinciperna för tjänsterna
10) Beslut om givande av fullmakt åt styrelsen att fastställa anslutningsavgiften
11) Beslut om i vilka tidningar och på vilka andra sätt kallelse till andelsstämman görs
12) Behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
	
  
	
  
§	
  21	
  STYRELSEN	
  
I styrelsen ingår minst fem (5) och högst femton (15) ledamöter, samt personliga suppleanter,
vilka väljs för två år, högst tre perioder i följd. Hälften av styrelsens medlemmar är i tur att
avgå årligen, första gången enligt lottning och sedan i tur och ordning. Styrelsen väljer
styrelseordförande och viceordförande inom sig för ett år i taget. Till styrelsemedlem kan
enbart väljas andelslagets medlem, maka/make eller sambo till medlem
eller en person som representerar en sammanslutning som är medlem.
	
  
§	
  22	
  STYRELSENS	
  SAMMANTRÄDEN	
  
Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande samt hälften av medlemmarna är
närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening, som mer än hälften av de närvarande har understött
eller, om rösterna faller jämt, den som ordförande understöder. Om rösterna i styrelsen faller
jämnt vid val av styrelseordförande, väljs ordföranden genom lottning mellan de kandidater
som fått lika antal röster.
Styrelsens ordförande sammankallar styrelsen vid behov. Ordförande måste sammankalla
styrelsen då en styrelsemedlem eller verkställande direktören det kräver. Styrelsen åläggs att
sköta sina uppgifter i enlighet med god styrelsesed.
§	
  23	
  STYRELSENS	
  UPPGIFTER	
  
Till styrelsens uppgifter hör att:
1. Sammankalla andelslagets stämmor och förbereda ärenden som de skall behandla.
2. Anställa och avsätta verkställande direktören samt uppgöra avtal med honom/henne.
3. Sköta om den fortlöpande förvaltningen i avsaknad av verkställande direktör och ombesörja
andelslagets egendom, pengar och övriga intresse eller utse någon av styrelsemedlemmarna
till detta. Styrelsen skall tillse att den som väljs rapporterar till styrelsen.
4. Besluta om avgiften för tjänsterna som andelslaget erbjuder samt avgifter av de tjänster
som andelslaget förmedlar, enligt de avgiftsprinciper andelsstämman beslutat om.

5. Besluta om erbjudandet av andelslagets tjänster samt förmedlingen och köpande av olika
tjänster. Till styrelsens uppgifter hör även att besluta om att erbjuda tjänster till icke
medlemmar och på vilket sätt detta skall ske.
6. Uppgöra förslag till de åtgärder som överskottet eller förlusten i den fastställda
balansräkningen ger anledning till.
7. Besluta om antagandet av nya medlemmar samt behandla ärenden som rör medlems avgång
eller uteslutning ur andelslaget.
Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden och undertecknas av styrelsens ordförande
samt en av styrelsen därtill utsedd ledamot. Styrelsemedlem och verkställande direktören har
rätt att få sin avvikande mening antecknad i protokollet.
§	
  24	
  VERKSTÄLLANDE	
  DIREKTÖR	
  
Andelslaget kan ha en verkställande direktör som utses av styrelsen.
	
  
§	
  25	
  TECKNING	
  AV	
  FIRMA	
  
Andelslaget firma tecknas av styrelsens ordförande tillsammans med en styrelsemedlem eller
verkställande direktören tillsammans med en styrelsemedlem. Styrelsen kan tillfälligt ge
firmateckningsrättighet åt en anställd eller annan person i andelslagets tjänst, så att den
befullmäktigade tecknar firma tillsammans med någon styrelseledamot eller verkställande
direktören. Styrelsen kan även besluta om givande av prokura.
	
  
	
  
§	
  26	
  RÄKENSKAPSPERIOD	
  OCH	
  BOKSLUT	
  
Första räkenskapsperioden upphör 31.12.2008 och därefter är andelslagets räkenskapsperiod
överensstämmande med kalenderåret. Bokslutet skall vara undertecknat och överlåtet till
revisorer för granskning senast en månad före ordinarie andelsstämma.
§	
  27	
  REVISOR	
  OCH	
  REVISION	
  
Andelslaget har en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant.
Revisorn skall avge en revisionsberättelse för varje räkenskapsperiod samt överlämna
berättelsen till styrelsen minst två veckor före den stämma där resultaträkning och
balansräkning framförs för fastställande.
	
  
§	
  28	
  ANDRA	
  ORGAN	
  
Andelslaget kan även tillsätta andra organ.
	
  
§	
  29	
  ÖVERFLYTTING	
  AV	
  ANDEL	
  OCH	
  MOTTAGARENS	
  RÄTTIGHETER	
  
Andel kan överlåtas, men inte medlemskap. Om en medlem överlåter sin andel, har mottagare
som omfattar de skyldigheter som medlemskapet medför och medlemskapet inte strider emot
andelslagets stadgar, rätt att antas som medlem. Mottagaren skall ansöka om medlemskap i
andelslaget inom sex (6) månader efter överlåtelsen. Mottagaren har rätt att tillräkna sig den
andelsinsats som överlåtaren inbetalt. Mottagaren erhåller även övriga fördelar och
skyldigheter som baseras på andelslagslagen och stadgarna, och som sålunda skulle ha varit
överlåtarens om medlemskapet hade fortsatt.
	
  
§	
  30	
  AVLIDEN	
  MEDLEMS	
  RÄTTSINNEHAVARES	
  RÄTT	
  
Avliden medlems rättsinnehavare, på vilken rätten till andelen övergått, har rätt till
medlemskap om han inom loppet av ett (1) år från dödsdagen ansöker om medlemskap och

rättsinnehavaren omfattar de skyldigheter som medlemskapet medför och medlemskapet inte
strider emot andelslagets stadgar, rätt att antas som medlem. Rättsinnehavare som antagits till
medlem har rätt att som amortering av sin insats räkna det belopp av anslutningsavgiften och
det belopp som erlagts av insatsen som överlåtaren har betalt åt andelslaget. Rättsinnehavare
får då också de på lagen om andelslag och dessa stadgar grundade ekonomiska förmåner och
skyldigheter tidigare innehavare av andelen skulle ha haft om medlemskapet hade fortgått.
	
  
§	
  31	
  MEDLEMS	
  AVGÅNG	
  
Om medlem önskar avgå ur andelslaget bör en skriftlig avgångsanmälan ställas till styrelsen.
Medlem kan anmäla om uppsägning av medlemskap tidigast två år efter det att medlemskapet
inletts. Medlemskapet upphör vid utgången av den räkenskapsperiod under vilken en skriftlig
anmälan inkommit till styrelsen, under förutsättning att ansökan inkommer minst tre månader
före periodens slut. Den som upphört att vara medlem i andelslaget må sedan ett år förflutit
från dagen för utgången. av räkenskapsåret, som efter medlemskapets upphörande först
inträffar, återfå den för hans del erlagda insatsen, i den mån andelslagets tillgångar enligt
bokslutet för sagda dag därtill förslår utan anlitande av reservfond eller inskränkning av
dåvarande medlemmars lika rätt. Kan andel ej återbetalas i sin helhet kan återbetalning ske
genom efterhandsåterbetalning, om detta är möjligt vid utgången av de två följande
räkenskapsperioderna. När medlemskapet upphört kan insatser även återbetalas omedelbart
(snabbåterbetalning), i den ordning anmälningar om utträde inkommit, årligen likväl högst tio
procent av det andelskapital som det senast fastställda bokslutet visar. Träder andelslaget i
likvidation eller försätts det i konkurs inom ett år från dagen för räkenskapsperiodens
avslutande, som i mom. 3 sägs, skall rätten att återfå insats bedömas enligt vad som om
likvidation eller konkurs stadgas.
	
  
§	
  32	
  UPPLÖSNING	
  OCH	
  LIKVIDATION	
  AV	
  ANDELSLAGET	
  
Beslut om frivillig upplösning av andelslaget och om att försätta det i likvidation fattas av
andelsstämman med minst två tredjedels majoritet.
§	
  33	
  UTDELNING	
  AV	
  BEHÅLLNINGEN	
  VID	
  UPPLÖSNING	
  AV	
  ANDELSLAGET	
  
Om andelslaget upplöses, besluter andelsstämman om hur behållningen av andelslaget
används eller utdelas till förmån för medlemmarna.
§	
  34	
  ÄNDRING	
  AV	
  STADGAR	
  
Ändring av andelslagets stadgar sker enligt lagen om Andelslag
	
  
§	
  35	
  TVISTER	
  
Tvister mellan å ena sidan andelslaget och å den andra ledamot av förvaltningsrådet eller
styrelsen eller annan ställföreträdare för andelslaget, likvidator eller medlem i andelslaget
avgörs genom skiljemannaförfarande i enlighet med vad därom i lag stadgas.
§	
  36	
  ÖVRIGT	
  
Till övriga delar tillämpas lag om Andelslag

