
Svenneby Bottna fiber – Årsstämma 2022 

Styrelsens proposition angående stadgeändring – andra beslutet 

 

Med början under 2019 har styrelsen för Svenneby Bottna fiber genomfört ett arbete med att skapa 

strukturer och strategier för framtiden, i detta arbete har bland annat diskuterats vilka som i 

framtiden kan bli medlem i föreningen.  

 

Stadgeändringen innebär att endast fysiska personer kan bli medlem i föreningen, övriga blir därmed 

kunder till föreningen. 

 

Tidigare lydelse 

 

4 MEDLEMSKAP 

Till medlem kan antas en fysisk eller juridisk person som äger en fastighet inom föreningens 

verksamhetsområde, som utgörs av Svenneby, Bottna med omnejd, det geografiska 

verksamhetsområdet fastställs genom stämmobeslut och dokumenteras på karta som ska 

hållas tillgänglig hos föreningen. 

 

Medlem förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens 

ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en delägare vara formell medlem. Ansökan 

om medlemskap görs skriftligt till föreningen på en av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan 

om inträde prövas av styrelsen eller den styrelsen utser 

 

Arrendator skall jämställas med fastighetsägare i dessa stadgar. Även hyresgäst kan jämställas med 

fastighetsägare om det är ändamålsenligt. 

 

Föreslagen ny lydelse 

 

4 MEDLEMSKAP 

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

som utgörs av Svenneby, Bottna med omnejd, det geografiska verksamhetsområdet fastställs genom 

stämmobeslut och dokumenteras på karta som ska hållas tillgänglig hos föreningen.  

 

Medlem förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens 

ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en delägare vara formell medlem. Ansökan 

om medlemskap görs skriftligt till föreningen på en av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan 

om inträde prövas av styrelsen eller den styrelsen utser  

 

Arrendator skall jämställas med fastighetsägare i dessa stadgar. Även hyresgäst kan jämställas med 

fastighetsägare om det är ändamålsenligt. 

 

Beslut om stadgeändring skall tas på två föreningsstämmor, detta är det andra beslutet 

 

Styrelsen föreslår stämman: 

Att förändra stadgarna enligt ovan 


