
Stadgar för Byanätsforum ideell förening  

FIRMA OCH SÄTE  

§ 1 Firma  

Föreningens namn är Byanätsforum ideell förening.  

§ 2 Säte  

Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholms kommun.  

SYFTE OCH VERKSAMHET MM.  

§ 3 Syfte  

Byanätsforum ideell förening är en nationell organisation som verkar för lokalt ägda 
bredbandsnät i hela Sverige, så kallade byanät. Föreningen ska stödja 
bredbandsföreningar, byalag eller andra grupper som vill bygga egna bredbandsnät i 
hela processen från idé till drift och utveckling.  

§ 4 Verksamhet  

Föreningen ska bedriva följande verksamheter:  

• Företräda bredbandsföreningarnas gemensamma intressen.  
• Främja nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan bredbandsföreningarna.  
• Tillhandahålla information och rådgivning om och till bredbandsföreningar.  
• Förhandla ramavtal och administrativa lösningar för bredbandsföreningar.  
• Verka för att bredbandsföreningarna håller hög kvalitet gällande organisation, 

drift och säkerhet.  

Och annan med ovan tillhörande och förenlig verksamhet.  

§ 5 Medlemmarnas deltagande  

Medlemmarnas deltagande i verksamheten är frivilligt.  

MEDLEMSKAP  

§ 6 Medlemskap  

Till medlemmar i föreningen antas bredbandsföreningar och andra juridiska personer 
som vill och kan förväntas bidra till att fullfölja föreningens syfte. 
 
Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt enligt föreningens anvisningar och 
tillhandahållna formulär på hemsidan. 
 
Ansökan prövas av styrelsen eller den styrelsen har utsett till att pröva ansökan. 



§ 7 Medlemsförteckning  

Styrelsen ska föra en förteckning över föreningens medlemmar 
(medlemsförteckning). Medlemsförteckningen ska innehålla uppgift om varje 
medlems namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter för kallelse, information 
och andra meddelanden, samt den tidpunkt då medlemmen gick in i föreningen.  

Det åligger medlemmen att anmäla ändringar gällande kontaktuppgifter.  

§ 8 Uppsägning av medlemskapet  

Uppsägning till utträde ur föreningen ska göras skriftligt enligt föreningens 
anvisningar.  

§ 9 Uteslutning  

En medlem som åsidosätter sina skyldigheter mot föreningen genom att inte följa i 
behörig ordning fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens syfte eller 
intressen, får uteslutas.  

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Medlem som anser sig har uteslutits på 
oskälig grund har rätt att få ärendet prövat vid föreningsstämman.  

Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut 
om föreningens angelägenheter.  

§ 10 Medlems avgång  

Medlem avgår, medlemskapet upphör, omedelbart då medlem till styrelsen själv 
anmält sitt utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången 
inträffat.  

AVGIFTER  

§ 11 Medlemsavgift  

Föreningsstämman får besluta att medlemmarna ska betala en årlig medlemsavgift. 
Den får i förekommande fall uppgå till högst 3000 kr per år och medlem. Om 
föreningsstämman anser att det är skäligt och sakligt grundat får den besluta om 
olika medlemsavgifter för olika medlemskategorier, eller i förhållande till medlemmars 
antal aktiva anslutningar.  

Betalning av medlemsavgift ska ske enligt styrelsens anvisningar.  

  



FÖRENINGENS ORGAN  

§ 12 Föreningens organ  

Föreningens organ är: 

- Föreningsstämma 

- Styrelse  
- Revisor  

§ 13 Föreningsstämman  

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. 
En ordinarie föreningsstämma, årsstämma, ska hållas inom sex (6) månader efter 
räkenskapsårets slut.  

Extra föreningsstämma ska hållas när föreningsstämman beslutat om det och när 
styrelsen anser att det behövs. Extra föreningsstämma ska även hållas när revisor 
eller minst en tiondel (1/10) av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär 
det för behandling av ett visst ärende eller vissa ärenden. I det senare fallet ska 
styrelsen kalla till stämma inom fjorton (14) dagar efter att begäran kom dem 
tillhanda.  

Föreningsstämma ska hållas på en ort i Sverige som styrelsen, för varje tillfälle har 
beslutat. Medlemmar ska ges möjlighet att delta via digital teknik. Om styrelsen anser 
att det är funktionellt och har tillgång till betryggande teknik får föreningsstämma 
hållas helt digitalt, eller genom poströstning.  

Kallelse till föreningsstämma ska anslås på föreningens hemsida och skickas till 
medlemmars angivna e-post tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före 
stämman.  

Snarast efter att kallelse till föreningsstämma utfärdats ska revisorerna underrättas 
om detta.  

Alla kallelser och annan information som ska lämnas till medlemmarna får skickas till 
medlemmarna per e-post eller annan elektronisk kommunikation som medlem anmält 
till föreningen.  

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.  

För giltigt beslut vid föreningsstämma krävs, förutom i de fall som nämns i §§ 24 och 
25, att fler än hälften av de röstande är för förslaget, så kallad enkel majoritet. Vid 
lika röstetal har den som är ordförande för stämman utslagsröst. Vid personval på 
föreningsstämma anses den vald som fått flest röster, så kallat relativ majoritet. Vid 
lika röstetal avgörs valet genom lottning.  

Medlem företräds av legal ställföreträdare (person som har rätt att teckna firman) 
eller ett ombud. Ett ombud ska ha skriftlig och daterad fullmakt. Ett ombud får 
företräda högst tre (3) medlemmar.  



Medlem eller ett ombud får ha med sig ett biträde vid föreningsstämman. Biträdet får 
yttra sig vid föreningsstämman.  

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den styrelsen utsett.  

§ 14 Ärenden på årsstämma  

Vid årsstämman ska följande ärenden behandlas:  

1. mötets öppnande och upprättande av röstlängd  
2. val av ordförande vid stämman och dennes anmälan av protokollförare  
3. val av två protokolljusterare, tillika rösträknare  
4. frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst  
5. styrelsens redovisning av ekonomi och verksamhet och revisorns berättelse  
6. fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning av 

årets vinst eller förlust  
7. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  
8. eventuella arvoden till förtroendevalda 
9. styrelseval enligt § 16 
10. revisorsval enligt § 18 
11. beslut om medlemsavgift 
12. val av valberedning enligt § 15 
13. eventuella motioner och propositioner 
14. information från styrelsen om verksamhetsplan och budget för innevarande år  
15. eventuella övriga frågor. Förtydligande: Beslut får inte tas i andra frågor än de 

som varit med i kallelsen.  

Ärende som medlem önskar hänskjuta till årsstämman, motion, ska skriftligen 
anmälas till styrelsen senast två (2) månader före stämman. Styrelsen ska i god tid 
på hemsidan meddela medlemmarna när stämman planeras att hållas.  

§ 15 Valberedning  

Föreningsstämman ska utse en valberedning. Valberedningen ska bestå av lägst tre 
(3) och högst fem (5) personer varav en utses som sammankallande. 
Valberedningen ska lämna förslag till föreningsstämman gällande personval 
(styrelseledamöter, suppleanter och revisorer), samt förslag till eventuella arvoden 
och medlemsavgifter.  

Valberedningens förslag ska vara föreningen tillhanda senast sex (6) veckor innan 
föreningsstämman ska hållas.  

§ 16 Styrelsen  

Föreningens styrelse ska förvalta föreningens angelägenheter och företräda 
föreningen.  

Styrelsen ska bestå av lägst nio (9) och högst elva (11) ledamöter samt högst två (2) 
suppleanter. Suppleanterna tjänstgör i vald ordning.  



Av styrelsens ledamöter ska följande samarbetsorganisationer utse en ordinarie 
ledamot var:  

• Coompanion Sverige,  
• Lantbrukarnas Riksförbund, 
• Riksorganisationen Hela Sverige ska leva,  
• Svenska Stadsnätföreningen.  

Samarbetsorganisationerna ska senast fyra (4) veckor innan varje årsstämma 
skriftligen anmäla vilken ledamot de har utsett för tiden fram tills dess årsstämma 
hållits räkenskapsåret efter valet. 
Om en utsedd ledamot enligt ovan avgår i förtid ska den som utsett ledamoten till 
styrelsen anmäla en ny ledamot. Ny ledamot tjänstgör från och med att styrelsen 
mottagit anmälan. Samarbetsorganisationerna äger rätt att vid behov utse en tillfällig 
suppleant då ordinarie ledamot har förhinder att delta.  

Minst hälften av styrelsens ledamöter ska utses av föreningsstämman.  

Ordinarie ledamöter och eventuella suppleanter väljs på två (2) år med växelvis 
avgång. Vid den första (konstituerande) föreningsstämman väljs hälften av styrelsens 
ledamöter för en mandatperiod om ett (1) år för tiden fram till slutet av nästa ordinarie 
föreningsstämma. Resten väljs för en mandatperiod om två (2) år. 

Styrelsens ordförande väljs av föreningsstämman. Övriga roller som vice ordförande 
och sekreterare med flera utses inom styrelsen.  

Styrelsen kan, om ledamot anser att särskild sakkunnighet behövs, välja att 
adjungera personer till styrelsen. De som adjungeras till styrelsen har yttrande- och 
förslagsrätt men inte rösträtt. 

Styrelsen är beslutför när närvarande ledamöter och suppleanter motsvarar minst 
hälften av totala antalet ledamöter.  

Är styrelsen inte fulltalig krävs för giltigt beslut att de som röstar för beslutet är fler än 
en tredjedel av totala antalet ledamöter.  

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet, det vill säga flertalet av de röstande. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

§ 17 Firmateckning  

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen (majoriteten), av dem styrelsen 
utsett till firmatecknare.  

§ 18 Revisor  

Föreningens revisor ska granska hur förvaltningen av föreningens angelägenheter 
skötts och dess räkenskaper.  



Föreningen ska ha minst en (1) ordinarie revisor och högst en (1) revisorssuppleant 
per ordinarie revisor, vilka utses för tiden tills dess årsstämma hållits räkenskapsåret 
efter valet. Vid val av enbart en (1) ordinarie revisor ska en (1) revisorssuppleant 
utses.  

RÄKENSKAPSÅR, REDOVISNING, REVISIONSBERÄTTELSE 
MM  

§ 19 Räkenskapsår  

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.  

§ 20 Redovisning  

Styrelsen ska för varje räkenskapsår upprätta ett bokslut och en redovisning som 
omfattar verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning.  

Redovisningen och räkenskaperna ska överlämnas till revisorerna senast sex (6) 
veckor före årsstämman.  

§ 21 Revisionsberättelsen  

Revisorn ska upprätta en berättelse över sin årliga granskning, revisionsberättelse. 
Denna ska, tillsammans med räkenskaperna, överlämnas till styrelsen senast tre (3) 
veckor före årsstämman.  

§ 22 Tillhandahållande av handlingar inför årsstämma  

Styrelsens redovisning, revisionsberättelsen och andra årsstämmohandlingar ska 
skickas med e-post till medlemmarna senast två (2) veckor före årsstämman. 

FÖRENINGENS ÖVERSKOTT  

§ 23 Disposition av föreningens resultat  

Fritt eget kapital (årets- och balanserat resultat) enligt den fastställda 
balansräkningen ska, enligt föreningsstämmans beslut helt eller delvis:  

• −  föras i ny räkning  
• −  fonderas för särskilt ändamål  

STADGEÄNDRINGAR OCH UPPLÖSNING  

§ 24 Stadgeändring  

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av föreningsstämman och ska biträdas av 
minst två tredjedelar (2/3) av de röstande vid en föreningsstämma för att bli gällande.  

§ 25 Beslut om föreningens upplösning  



Ett beslut om att föreningen ska upplösas, ska biträdas av minst tre fjärdedelar (3/4) 
av de röstande vid en föreningsstämma för att bli gällande.  

§ 26 Behållna tillgångar vid föreningens upplösning  

Vid föreningens upplösning ska föreningens eventuella behållna tillgångar skänkas 
till en annan organisation som har liknande syfte. Det ligger på den stämma som 
beslutar om föreningens upplösning att också besluta om vilken organisation som 
behållna tillgångar ska tillfalla.  

 


