
 

INFÖR EXTRASTÄMMAN  

Styrelsen har för avsikt att kalla till en extrastämma då föreningen är i behov av att anpassa 

stadgarna till nya framtida utmaningar och säkra medlemmars demokratiska rätt i föreningen. 

 

Ändring i stadgar 

För att säkerställa den demokratiska ordningen kommer styrelsen bla. föreslå att ändring i stadgarna 

kräver två på varandra stämmobeslut för att skapa en högre tröskel för viktiga beslut. 

 

Styrelsen kommer också lägga fram en beslutspunkt om att bilda ett dotterbolag (AB) som är 

helägt av föreningen. 

Orsaken för att vi vill bilda ett dotterbolag är helt enkelt Lagen Om Ekonomiska Föreningar. Lagen 

säger att alla i föreningen måste ha samma avgifter. Tittar vi framåt kommer vi dra fiber till ännu fler 

fastigheter där vi inte får bidrag vilket gör att vi MÅSTE ta andra avgifter än det vi tar idag. Sådana 

anslutningar kommer att vara mer lönsamma än de vi har, varför detta ekonomiskt ska vara bra för 

förening. 

Tanken är, i stort, att alla som vi får bidrag för blir medlemmar i föreningen och har rösträtt. Alla som 

blir kunder till dotterbolaget blir INTE medlemmar och har därmed ingen rösträtt. Alla företag 

kommer ligga i dotterbolaget. 

Dotterbolag blir bara en fasad för att vi inte ska bryta mot Lagen. Dotterbolaget säljer anslutningar 

och fakturerar sina kunder precis som föreningen gör med sina medlemmar idag. Förening bygger 

och äger alltid själva nätet till dessa kunder vilket betyder att dotterbolaget hyr fiber till varje kund av 

föreningen. 

Detta betyder i sin tur att nästan alla pengar som kommer in i dotterbolaget betalas ut till föreningen 

i form av hyra för anslutningen. Blir det ändå pengar över i bolaget kan det tas ut via utdelning till 

föreningen. 

Styrelsen ser inte något behov av anställda i dotterbolaget. Ser man till kostnadssidan kommer 

dotterbolaget ha en del marknadsföring och lite kostnader för att fakturera kunderna. Det kommer 

då vara förhållandevis små kostnader. Den stora kostnader för dotterbolaget kommer att bli de 

fakturor som föreningen skickar för hyra av nätet. 

Bildande av dotterbolag är ett nödvändigt komplement till fortsätt expansion. Vi har redan en 

infrastruktur i föreningen som vi måste hålla igång. Desto fler som utnyttjar denna infrastruktur 

desto mer lönsamt blir föreningens verksamhet och bidrar till att hålla nere medlemmars kostnader 

för fiberanslutningen.  
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