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Stadgar för
Fiber Optic Valley ideell förening
§1.
Firma
Föreningens firma är Fiber Optic Valley ideell förening.
§2.
Ändamål och verksamhet
Föreningen har som ändamål att stärka utvecklingsmiljön inom
verksamhetsområdena optofiberteknologi, accessnät och därtill
relaterade tjänster och produkter samt e-tjänster. Verksamheten kan
även innefatta andra kompletterande teknikområden.
Föreningen har sin tyngdpunkt i den funktionella regionen, Fiber
Optic Valley - med geografisk utbredning i södra norrlandskusten
Gävle – Sundsvall. I medlemmarnas intresse kan föreningen vara
verksam även i andra geografiska områden inom och utom Sverige.
Visionen är att, i den funktionella regionen, skapa uthållig tillväxt
baserad på Fiber Optic Valley’s spjutspetskompetens.
Föreningen kan äga, driva och delta i olika projekt.
Föreningen äger rätt att förmedla erhållen projektfinansiering till
projekt som drivs i hel- eller delägt aktiebolag.
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Inom Föreningen kan skapas en finansieringsfond där uppkomna
vinster och inbetalda medel från externa finansiärer och medlemmar
skall förvaltas och användas i enlighet med föreningens ändamål.
Föreningen är politiskt och religiöst oberoende.
§3.
Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.
§4.
Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är ordinarie föreningsstämma, extra
föreningsstämma och styrelsen.
§5.
Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera av styrelsen särskilt
utsedda personer.
§6.
Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
§ 7.
Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall
förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till
nästkommande föreningsstämma eller avgörs i trängande fall av
styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga
om tillämpningen av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän
domstol. Tvist som inte kan avgöras av föreningsstämman eller
styrelsen skall istället avgöras i enlighet med § 28 nedan.
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§8.
Medlemskap
Till medlem antas juridiska personer och enskilda firmor som kan
förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till
förverkligandet av föreningens ändamål. Medlemskapet är öppet och
frivilligt.
Som medlem räknas även av styrelsen utsedda ”Hedersmedlemmar”
med kriteriet ”Förtjänstfulla insatser under en längre period för Fiber
Optic Valley”.
Ansökan om inträde sker skriftligen och prövas av styrelsen eller den
som styrelsen utser att göra det.
Styrelsen utfärdar numrerat medlemsbevis till den som antas som
medlem.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen som
skriftligen meddelar den sökande med motivering till avslaget.
Genom styrelsens försorg upprättas ett medlemsregister på dator med
uppgifter om medlemmens fullständiga kontaktuppgifter.
§ 8a.

Hedersmedlem

Hedersmedlem har förslags- och yttranderätt men ej rösträtt.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift och inträdelseavgift.
Hedersmedlem är befriad från skyldigheter enligt § 9, andra stycket.
§9.
Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att, i den omfattning och art styrelsen
beslutar att bevilja medlemskap, delta i föreningens verksamhet. Alla
medlemmar är skyldiga att betala de stadgeenliga och av
föreningsstämman fastställda inträdelse- och medlemsavgifterna samt
även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.
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Medlem förväntas delta i föreningens arbete genom aktiv medverkan
i arbets- och projektgrupper, delge relevant information till
föreningen och representera föreningen och Fiber Optic Valleybegreppet i olika sammanhang.
§ 10 .
Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta
till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
En utträdande medlem kan ej återfå inträdelseavgiften eller
årssavgiften.
§ 11 .
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 överklaga
uteslutningen till föreningsstämman, genom att anmäla detta
skriftligen till styrelsen inom fyra veckor från det att meddelandet om
uteslutning skickades till medlemmen.
En utesluten medlem kan ej återfå inträdelseavgiften eller årsavgiften.
§ 12 .
Inträdelseavgift
Varje medlem skall delta i föreningen med att inbetala en räntefri
engångs inträdelseavgift vars storlek årligen fastställs på
föreningsstämman. Inträdelseavgiften betalas i samband med inträdet.
En medlem kan delta med mer än en inträdelseavgift dock erhålls
endast en röst oavsett antalet inträdelseavgifter.
§ 13 .
Årsavgift
Varje medlem skall vid inträde, och senare årligen, till föreningen
betala årsavgift som består av delarna medlemsavgift och serviceavgift
vars storlek beslutas av föreningsstämman.
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§ 14 .
Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen under april månad på tid och
plats som styrelsen bestämmer.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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fastställande av röstlängd
val av ordförande för stämman
val av sekreterare för stämman
val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans
protokoll, samt tillika fungera som rösträknare och
fullmaktsgranskare
fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
fastställande av dagordning
föredragning av Föreningens årsredovisning och
revisionsberättelse
beslut om fastställande av Föreningens resultaträkning och
balansräkning samt hur vinsten eller förlusten enligt den
fastställda balansräkningen skall disponeras
föredragning av i Föreningens hel eller delägda aktiebolags
årsredovisningar och revisionsberättelser
föredragning av verksamhet och ekonomi i de projekt
Föreningen och eller, hel eller delägda, aktiebolag äger eller
medverkar i
fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen
fråga om arvoden till styrelseledamöterna, revisorerna och
valberedningen för det innevarande verksamhetsåret
val av styrelsens ordförande, sekreterare och
ekonomiansvarige, samt lägst (2) och högst sju (7) övriga
styrelseledamöter
val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant
nominering av styrelseledamöter i hel- eller delägda bolag
val av valberedning om högst tre (3) personer varav en (1)
sammankallande ordförande
motioner från medlemmar inkomna i enlighet med stadgarna
till föreningsstämman hänskjutna ärenden från styrelsen
fastställande av ägardirektiv till hel eller delägda aktiebolag
fastställande av budget
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21. fastställande av medlemsavgift
22. övriga ärenden som väcks oanmält på föreningsstämman kan,
om stämman så beslutar, tas upp till diskussion men ej till
ställningstagande beslut.

§ 15 .
Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen eller revisorerna så
beslutar eller då minst 50 % av medlemmarna med angivande av
ärende skriftligen begärt detta hos styrelsen.
Extra föreningsstämma skall hållas inom en månad från det att beslut
fattas av styrelsen, alternativt revisorerna eller begäran inkommit från
medlemmarna.
Ärenden som ej anmälts i kallelsen får ej behandlas på extra
föreningsstämma.

§ 16 .
Beslut
Med undantag för vad som anges nedan fattas beslut vid ordinarie
föreningsstämma och extra föreningsstämma med enkel majoritet,
dvs. mer än hälften av de närvarande röstberättigade medlemmarna
skall bifalla förslaget.
Vid lika röstetal har ordföranden vid stämman utslagsröst. Om
ordföranden i viss fråga inte är röstberättigad, skall istället lotten
avgöra.
Val avgörs genom relativ majoritet, dvs. den eller de som erhållit
högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster
förhåller sig till antalet avgivna röster. I händelse av lika röstetal avgör
lotten.
För stadgeändringar och beslut om upplösning av föreningen gäller
särskilda majoritetskrav enligt §§ 26 och 27 nedan.
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Varje medlem har en (1) röst. En närvarande medlem får dessutom
rösta med skriftlig fullmakt för endast en (1) frånvarande medlem.
Beslut och val sker med öppen omröstning om inte annat beslutas av
stämman. Val skall dock alltid ske slutet om röstberättigad medlem
begär det.

§ 17 .
Kallelse och andra meddelanden
Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma sker skriftligen,
primärt med elektroniskt meddelande alternativt med post.
Inbjudan till ordinarie föreningsstämma skickas i december månad
året innan. Inbjudan ska innehålla preliminär uppgift om datum och
plats samt upplysning om när motionstiden går ut.
Kallelse skickas tidigast fyra (4) veckor senast två (2) veckor före
ordinarie föreningsstämma respektive senast en (1) vecka före extra
föreningsstämma.
Kallelse till extra föreningsstämma skall innehålla ärendelista.
Inkomna motioner och av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna
ärenden skall presenteras i kallelse till ordinarie föreningsstämma.
Då kallelse gått ut till ordinarie eller extra föreningsstämma skall
styrelsen omedelbart underrätta revisorerna och valberedningen om
detta skriftligen, primärt med elektroniskt meddelande alternativt med
post.
Andra meddelanden till medlemmarna sker skriftligen primärt med
elektroniskt meddelande alternativt med post.
Samtliga meddelanden till föreningens medlemmar enligt denna
paragraf skickas till den e-postadress eller postadress som framgår av
föreningens medlemsregister. Medlem ansvarar för att korrekta
kontaktuppgifter meddelas föreningen.
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§ 18 .
Valberedning
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas lägst tre (3) och
högst fem (5) personer till valberedning. En (1) av dessa väljs av
stämman som sammankallande. Valberedningen har rätt att till sig
knyta ytterligare resurspersoner att bistå i arbetet om behov skulle
uppstå.
Valberedningen har att till ordinarie föreningsstämma eller då behov
uppstår under året föreslå personer till val enligt stadgarna § 14
punkterna 2, 3, 4, 13, 14, 15 och 16.
Valberedningen utgör även valberedning för Fiber Optic Valley AB.
Om funktionär i valberedningen kandiderar till något av valen avgår
denne omedelbart ur valberedningen. I händelse av detta eller om
funktionär i valberedningen avgår av annat skäl skall styrelsen, om
valberedningen bedömer det som nödvändigt, tillsätta vakansen.

§ 19 .
Motioner
Undertecknad motion till ordinarie föreningsstämma skall vara
styrelsen tillhanda skriftligen senast 12 veckor före
föreningsstämman.

§ 20 .
Styrelse
Majoriteten av ledamöterna i föreningens styrelse ska ej vara samma
personer som ledamöterna i bolagets styrelse. Ordförande i respektive
styrelse ska ej vara samma person.
Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst tio (10)
styrelseledamöter. Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för
tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma,
sammanfallande med mandatperioden.
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Mandatperioden för styrelsens ordförande är ett (1) år.
Mandatperioden för övriga ledamöter är två (2) år, hälften väljs vart
annat år.
Föreningsstämman väljer enligt stadgarna § 14 punkt 12 styrelsens
ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig. Styrelsen utser inom
sig eventuellt övriga funktioner i styrelsen.
Styrelsen äger rätt att till sig adjungera de personer som styrelsen
anser är av väsentlig vikt för föreningens verksamhet. Sådan ledamot
har ej rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och
förslagsrätt.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Styrelsen är
beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av
ledamöterna är närvarande. Förhinder att närvara skall i så god tid
som möjligt meddelas sekreteraren.
Vid sammanträden skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av
mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokollsjusterare.
Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande
sätt.
När föreningsstämman inte är samlad är styrelsen föreningens
beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Det
åligger styrelsen särskilt
•
•
•
•
•

•
•
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att tillse att för föreningen gällande lagar och regler iakttas
att verkställa av föreningsstämman fattade beslut
att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
att ansvara för och förvalta föreningens medel
att tillställa revisorerna räkenskaper, förenings- och
styrelseprotokoll samt övriga handlingar löpande och senast
en månad före föreningsstämman
att förbereda föreningsstämman samt
att ansvara för av föreningen anställd personal.
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§ 21 .
Arvode och ersättning
Arvode till styrelsen och andra förtroendevalda beslutas av
föreningsstämman. Arvode till adjungerade personer och andra som
utför uppdrag åt föreningen beslutas av styrelsen.
Resa med egen bil i föreningens tjänst ersätts med det av staten
fastställda beloppet för skattefri ersättning. Telefonsamtal ersätts mot
uppvisandet av specificerad räkning från operatören. Eventuell
ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej om arvode erhålls.
Arvode enligt stadgarna utbetalas per automatik månadsvis i
efterskott. Ersättning enligt stadgarna regleras mot specificerad
faktura ställd till föreningen, under förutsättning att sådan inkommit
inom 30 dagar efter uppkommen kostnad.
§ 22 .
Revisorer
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en (1) godkänd eller
auktoriserad revisor och en (1) revisorssuppleant för tiden fram till
slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Revisorsuppleanten kan
vara en lekmannarevisor.
Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och föreningens
räkenskaper. Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 14
dagar före föreningsstämman.
§ 23 .
Föreningens och medlems ansvar
Föreningen ansvarar med sin egen förmögenhet för samtliga
föreningens åtaganden, förbindelser och skulder som upptas eller
ingås i föreningens namn av behörig företrädare. Enskilda
medlemmar har inte utöver vad som kan följa av lag eller annan
förpliktande förordning något betalningsansvar för föreningens
skulder eller andra förpliktelser.
Föreningen äger oaktat ovanstående bestämmelse alltid rätt att söka
erhålla skadestånd från enskild medlem som genom att överträda sin
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behörighet eller befogenhet att rättshandla å föreningens vägnar, eller
på annat sätt genom vårdslöshet, förorsakat föreningen skada.

§ 24 .
Årsredovisning
Styrelsen skall lämna årsredovisningen till revisorerna senast fyra (4)
veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 25 .
Vinstfördelning
Uppkommen vinst skall balanseras i ny räkning eller fonderas
(behållas i föreningen). Överskott får inte utdelas till medlemmarna.

§ 26 .
Stadgeändring
Beslut om ändring av stadgar, med undantag för § 27, kan endast tas
av föreningsstämma. Ändring av stadgarna skall tas med minst 2/3
majoritet av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgar skall
presenteras i kallelsen till föreningsstämma.
Ändring av § 27 i dessa stadgar skall ske på två efterföljande
föreningsstämmor av vilka minst en skall vara ordinarie. Mellan
föreningsstämmorna skall det förlöpa minst 30 kalenderdagar. För
ändring av § 27 krävs minst 2/3 majoritet av respektive
föreningsstämma.

§ 27 .
Upplösning
Upplösning av föreningen skall ske efter beslut på två efterföljande
föreningsstämmor av vilka minst en skall vara ordinarie. Mellan
föreningsstämmorna skall det förlöpa minst 30 kalenderdagar. För
upplösning krävs minst 2/3 majoritet av respektive föreningsstämma.
Vid föreningens upplösning skall, sedan alla skulder betalts, samtliga
föreningens återstående tillgångar överlämnas till Hudiksvall
kommuns näringslivsbolag, Hudiksvalls Näringslivs AB, eller om
detta bolag inte längre existerar, till annat bolag eller organisation med
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ändamål och verksamhet som så långt möjligt överrensstämmer med
föreningens ändamål och verksamhet.

§ 28 .
Övrigt
Uppstår tvist om stadgarnas tolkning – och kan frågan inte avgöras
genom beslut enligt § 7 – skall frågan hänskjutas till avgörande av en
skiljeman som skall utses av allmän domstol. Skiljeförfarandet skall
ske på svenska språket i enlighet med den vid var tid gällande svenska
lagen om skiljeförfaranden. Förfarandet skall äga rum i Hudiksvall.
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