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STADGAR FÖR LILLVALLA KABEL-TV FÖRENING 

(antagna vid föreningsmöte 1991-01-28)  
(reviderade vid årstämma 1993-03-10)  
(reviderade vid årsstämma 2010-03-29) 

 
Föreningens namn §1 Föreningen, vars namn är LILLVALLA KABEL-TV FÖRENING, 
och ändamål  har till ändamål att åt medlemmarna tillhandahålla 
  kabelTV-nät, samt vid behov underhålla och utveckla det- samma. 
  Föreningens och styrelsens hemort är SKOGHALL. 
 
Medlemskap §2 Föreningens medlemmar utgörs av ägare till villafastighet, som 
  är belägen inom det med röd heldragen linje omslutna området 
  på bifogad karta och som erlagt beslutad medlemsinsats om 
  5.500 kronor samt upptagits i föreningens medlemsförteckning. 
 
 §3 Om medlem utträder eller utesluts ur föreningen återbetalas inte 

erlagda avgifter. Medlem som utträder ur föreningen åläggs därutöver 
att erlägga eventuella kostnader för urkoppling ur kabeltvnätet. 

 
 §4 För begagnande av föreningens anläggning är medlem vidare 
  skyldig att erlägga en bruksavgift enligt å föreningsstämma be- 
  slutad fördelning. Bruksavgiften är i första hand avsedd att 
  täcka föreningsutgifter för drift och underhåll av anläggningen. 
 
 §5 Medlem är skyldig att vid försäljning av sin fastighet under- 
  rätta föreningens styrelse därom samt tillförbinda köparen att 
  ingå som medlem i föreningen och följa dess stadgar. Om så 
  inte sker skall föreningens styrelse äga rätt att nedmontera 

anslutningen till fastigheten. Säljaren åläggs att betala de kostnader  
som uppstår för föreningen i samband med nedmontering. Erlagda 
avgifter återbetalas inte. 

 
 §6 Beslutar styrelsen - efter ansökan därom - att ny medlem skall 
  anslutas till föreningen har denne att själv svara för de kostna- 
  der som uppstår i samband med anslutning i kabel-TV-nätet. 
 
 §7 Medlem är skyldig att utan särskild ersättning, på sin fastighet 
  upplåta erforderligt utrymme för anläggning, reparation och 
  underhåll av för föreningen erforderliga installationer liksom 
  rätt för av föreningen anlitad personal att på fastigheten ut- 
  föra dessa arbeten. 
 
Styrelse och §8 Föreningens styrelse skall bestå av fem ledamöter och  
revisorer  fyrasuppleanter till dessa.  
  Ordförande utses av föreningsstämma för en mandatperiod. 
  Övriga ledamöter utses för två mandatperioder i sänder med 
  ny- eller omval av halva antalet varje år om inte ordinarie före- 
  ningsstämma beslutar annorlunda. 
 
  Mandatperiod är lika med kalenderår. 
  Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och 
  kassör. 
 
 §9 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av dess ledamöter 
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  två i förening. 
 
 §10 Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra av ledamöterna är 
  närvarande. För beslut gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal 
  äger ordföranden utslagsrösten. 
 
 §11 Styrelsen äger inte utan föreningsstämmans bemyndigande att 
  försälja, nedriva inteckna eller belåna föreningens egendom. 
 
 §12 Föreningen utser på ordinarie förenings- stämma två revisorer 
  och en revisor suppleant för granskning av styrelsens förvalt- 
  ning och föreningens räkenskaper. 
  Revisorerna utses för två mandatperioder sänder med ny- eller 
  omval av halva antalet varje år om inte ordinarie förenings- 
  stämma beslutar annorlunda. 
  Revisorsuppleant utses för två mandatperioder. 
  Mandatperiod är lika med kalenderår. 
 
Övrigt §13 Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 
  december årligen. 
 
 §14 Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas före maj 
  månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. 
 
 §15 Extra föreningsstämma hålles, då styrelsen finner sådan av 
  omständigheterna påkallad eller då extra föreniningsstämma 
  skriftligt begäres av minst tjugo medlemmar. 
  Vid extra föreningsstämma får inte annat ärende företagas till 
  avgörande än som angivits i kallelsen. 
 
 §16 Kallelse till föreningsstämma skall delges medlemmarna 
  åtta dagar före stämman, sammanträdesdagen oräknad. 
  I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på 
  stämman och lämnas uppgift om plats där förvaltnings- och 
  revisionsberättelse samt utgifts- och inkomststat finns till- 
  gängliga för granskning. 
 
 
 
 
 §17 Vid årsstämma skall följande ärenden behandlas: 
  1.   Granskning av fullmakter 
  2.   Val av ordförande för stämman 
  3.   Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera 
        dagens protokoll 
  4.   Styrelsens och revisorernas berättelser för det gångna 
        verksamhetsåret och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
  5.   Framställningar från styrelsen eller motioner från med- 
        lemmarna 
  6.   Styrelsens förslag till och fastställande av utgifts- och 
        inkomststat, samt bestämmande av avgifter för verksam- 
        hetsåret 
  7.   Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och supp- 
         leanter (i tur att avgå) 
  8.   Val av två revisorer och en suppleant (i tur att avgå) 
  9.   Övriga frågor 
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  10. Tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
 
 §18 Vid föreningsstämma äger varje medlem en röst. Rösträtt får 
  utövas av ombud, som själv är röstberättigad medlem, dock att 
  inget ombud får utöva rösträtt för mer än en fullmakt. 
  Stämmobeslut fattas med acklamation. 
  Vid lika röstetal vid votering äger ordföranden utslagsröst. 
 
 §19 Motioner som skall behandlas vid ordinarie föreningsstämma 
  skall vara inlämnade tillstyrelsen senast fem dagar före stäm- 
  man, sammanträdesdagen oräknad. 
 
 §20 Om föreningen skulle upphöra skall föreningens tillgångar 
  fördelas lika mellan föreningens medlemmar. 
 
 §21 Ändringar av dessa stadgar skall för att bli gällande antas av 
  två på varandra följande föreningsstämmor varav minst en 
  ordinarie föreningsstämma samt med minst 2/3 majoritet av i 
  föreningsstämman deltagande medlemmar. 
 
 

Dessa stadgar har antagits vid föreningsstämmor enligt datum på första sidan. 
 
 
 
Börje Nilsson 
Börje Nilsson 
Ordförande 


