Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening
Organisationsnummer 769626-8114

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP
Undertecknad ansöker om medlemskap i Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening.
Ansökan avser
Nyanmälan för medlemskap avseende tidigare icke ansluten fastighet, som
undertecknad önskar ansluta till föreningens fibernät. Om ansökan beviljas
kommer undertecknad att teckna avtal med föreningen om fastighetsanslutning.
Anmälan för medlemskap avseende fastighet övertagen från medlem i Torsö
Skärgårdsfiber. Undertecknad har träffat avtal med säljaren om att överta alla
rättigheter och skyldigheter enligt avtal om fastighetsanslutning, som denne tecknat
med föreningen. När ansökan om medlemsskap beviljats övertar undertecknad alla
rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen avseende fastigheten enligt
föreningens stadgar och i enlighet med tecknat avtal om fastighetsanslutning.
Fastighetsbeteckning
Sökandes namn
Person-/organisationsnummer
Postadress
Postnummer
Postort
Land (om annat än Sverige)
Telefonnummer
E-postadress

…………………………………………………………………………………
Ort, datum
………………………………………………………………………………....
Underskrift
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Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening
Organisationsnummer 769626-8114
Utdrag ur föreningens stadgar:
§ 4 MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde.
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.
Arrendator skall jämställas med fastighetsägare i dessa stadgar. Även hyresgäst kan jämställas med
fastighetsägare om det är ändamålsenligt.
§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE
Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna
och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.
§ 6 INSATS
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 och högst 30000 SEK för per
av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsen skall efter ingånget
avtal betalas på anvisat sätt, 100 SEK betalas vid inträde. Resterande belopp betalas enligt styrelsens
anvisningar. Med ansluten fastighet menas fastighet som är eller planeras att bli ansluten eller är
förberedd för anslutning till föreningens nätverk.
§ 7 ÅRSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman,
dock högst 500 SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
§ 10 AVGÅNG
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur
föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och
skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Vid avgång på grund av uteslutning
förutsätts beslutet vara fattat inom samma tid innan räkenskapsårets slut. Avgång får dock inte ske
tidigare än 5 år efter datum för anslutningsavtalets tecknande, undantag då medlemskap skall
överlåtas till ny fastighetsägare. Vid utträde ur Föreningen återbetalas det lägre insatsbeloppet, det vill
säga 100kr. Resterande insatsbelopp förväntas fastighetsägare få tillbaka vid försäljning av
fastigheten. I samband med försäljning av fastigheten förutsätts den nye fastighetsägaren ansöka om
medlemskap och medlemskapet därmed övergår på denne.
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