Stadgar for BiTA it-fdrening Ekonomiska forening
Anlagna av fOreningens medlemmar 2007-04-04.

§lNAMN
Foreningens namn iiI': BiTA it-fOrening

Ekonomiska forening

§ 2 ANDAMAL oeD VERKSAMBET
Foreningen har till iindamM att friimja medlemmarnas eko~omiska intressen genom att tillhandahAlla
medlernmarna niilanslutning for data, TV- oeh telekommunikation oeh tjilnster fOr deras nyttjande av
anslutningen, samt genom annan diirmed sammanhiingande oeh fOrenHg verksamhet. MedIemmama skalt delta i
verksamheten genom att nyttja fOreningens tjiinster.

§3FORENINGENSSATE
Foreningen har sitt sate i Umea kommun.

§ 4 MEDLEMSKAP

"

Till medlem kan antas en sokande som kan forviintas fOIja foreningens stadgar oeh besIut, samt bidra till
forvetkIigande av fOreningens iindamiiI. For varje anslutning till foreningens nat ska finnas en ansvarig medlem.
Ansokan om intriide 'provas av styreIsen.

§ S MEDLEMS ALIGGANDE

.

.

Varje medlem iiI' skyldig atl betala stadgeenliga avgifter oeh av foreningsstamman faststiillda belopp. d:v.s. insats,
anslutningsavgift oeh Arsavgift. Varje medIem iiraven i oyrigt skyldig att folja fOreningens stadgar oeh besIut.
Det Aligger ansluten medlem att tillhandaMlla en e-postadress pa vilken ffireningen kan na medletQmen.
MedJemmen far inte utnyttja natanslumingenlmedJemskapet pA elt oetiskt vis. Foreningen f6edomersom oetiskt
nar nAgo n : '
.
1) fOrsoket Ia tillgAng till natverksresurser utan att ha ratt till det
2) forsoker dOlja sin anvandaridentitet
3) fdrsoker stora eller avbryta den avsedda anvandningen·avnatverken
4) uppenbart slosar med tillgangliga resurser (personal, maskinvara eHer programvara)
5) fOrsoker skada eUer forstora den datorbaserade informationen
6) gor intrAng i andras privatliv
7) forsoker fdrolampa eller fomedra andra.
8) o!lvsiktligt eJJee avsiktligt genom oaktsamhet gee obehOriga tiUgang till f6reningens niitanslutning

§ 6INSATS
Varje medlem ska delta i fOreningen med ett insatsbelopp om 200 SEK per anslutning. Insalsen skalt betalas
kontant nar medlemskap har beviljats.

§ 7 ARSAVGIFT
Varje medlem ska Arligen till foreningen betala medlemsavgift, som beslutas av fOreningsstamman, dock hogst
200 SEK. Medlemsavgiften betalas p~ det satt oeh inom den tid som styrelsen besUimmer.

§ 8 OVRIGA AVGIFTER
For utnyttjande av foreningens tjanster skall avgift utgii. Avgiften for de olika tjilnster foreningen tillhandahaller
faststalls av styrelsen oeh regleras i avlal som uppriitlas meUan den som utnyttjar tjansten oeh fOreningen.

§ 9 UTESLUTNING
En medlem som enligt styrelsen:
bryter mot stadgama eUer upprattade avtal
•
•
uppenbarligen skadar foreningen
•
motarbetar fdreningens intressen eller andamlil .
kan av styrelsen franlas sin anslutning till f6reningens nat. En medlem sam utesluts ur foreningen fOrlorar genast
sin ratt att delta i overlaggningar oeh beslut om fdreningens angelagenheter.
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§ 10UTTRADE
Utom i de fall som ar bestamda pa ett sarskilt satt i lagen om ekonomiska foreningar sker en uttrade ur
foreningen vid rakenskapsarets slut. Ansokan om uttrade ur foreningen skall stallas till styrelsen och skall ske
skriftligen minst 3 manader fore rakenskapsarets slut. Medlemmen kan avga vid annan tidpunkt ifall det sker
samtidigt som eftertradaren intrader. Medlemmen far vid uttradet inte tillbaka nagra investerade pengar eller
insatser. Eventuella kvarstaende skulder skall regleras.

§ 11 STYRELSE
Styrelsen ska besta av lagst tre och hogst nio ledamoter, med hogst fern suppleanter. Ordforande valjs av
foreningsstamman pa ett (1) ar, styrelseledamoter och styrelsesuppleanter valjs av f6reningsstamman pa tva ar,
fast vaxelvis sa att ungefar halva styrelsen valjs varje ar. Forutom ordforande konstituerar styrelsen sig sjalv.
Styrelsesuppleanter har ratt att narvara vid styrelsemote.

§ 12 FIRMATECKNING
Foreningens firma tecknas, fOrutom av styrelsen, av dem styrelsen utser, tva i foreningen.

§ 13 REVISORER
Pa ordinarie fOreningsstamma skall arligen valjas en revisor och hogst en suppleant fram till slutet av nasta
ordinarie f6reningsstamma.

§ 14 RAKENSKAPSAR
Foreningens rakenskapsar ar lika med kalenderar.

§ 15 ARSREDOVISNING
Styrelsen ska lamna arsredovisningshandlingama till revisorema senast en manad fore ordinarie
fOreningsstamma.

§ 16 ORDINARIE FORENINGSSTAMMA
Ordinarie foreningsstamma skall hallas fore juni manads utgang. Vid ordinarie foreningsstamma ska foljande
arenden behandlas:
I. Val av ordfOrande samt sekreterare vid stamman.
2. Godkannande av rostlangden.
3. Val av tvajusteringspersoner.
4. Fraga om stamman blivit utlyst i behOrig ordning.
5. Faststallande av dagordningen.
6. Styrelsens arsredovisningshandlingar och revisionsberattelsen.
7. Beslut om faststallande av balansrakningen och resultatrakningen samt om disposition av arets vinst eller
forlust enligt den faststallda balansrakningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet at styrelseledamotema.
9. Fragan om arvoden till styrelseledamotema och revisorer.
10. Budget.
11. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av styrelseledamoter och styrelsesuppleanter.
13. Val av revisorer och revisorssuppleant.
14. Val av valberedning, tva personer, varav en skall vara sammankallande.
15. Ovriga arenden som ska tas upp pa fOreningsstamman enligt lag eller fOreningens stadgar, och som
anmalts till styrelsen senast fyra veckor fore arsmotet.

§ 17 ROSTRATT
Vid f6reningsstamma har varje medlem en rost per anslutning dock maximalt 10 roster.

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till fOreningsstiimma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor fore
fOreningsstiimman och senast tva veckor fore ordinarie foreningssHimma samt senast en vecka fOre extra
fOreningsstiimma. Da kallelse gatt ut till foreningsstiimman ska styrelsen omedelbart underriitta revisorerna om
detta genom brev. Andra meddelanden fran styrelsen distribueras med e-post.

§ 19 VINSTFORDELNING
Fritt eget kapital enligt faststiilld balansriikning ska, sedan i lag foreskriven avsiittning till reservfonden har skett,
enligt foreningsstiimmans beslut fOras i ny riikning eller fonderas.

§ 20 UPPLOSNING
Vid fOreningens upplosning ska fOreningens behiillna tillgangar fordelas mellan medlemmarna i forhallande till
inbetalda medlemsinsatser.

§ 21 STADGEANDRING
Beslut om att iindra stadgarna fattas av foreningsstiimman. Beslutet iir giltigt om samtliga rostberiittigade i
foreningen enat sig om det. Beslutet iir iiven giltigt om det fattas pa tva pa varandra foljande stiimmor. Pa den
senare stiimman skall beslutet bitriidas av minst tva tredjedelar av de rostande.

§ 22 OVRIGT
I ovrigt giiller lagen om ekonomiska foreningar, SFS 1987:667

