
Stadgegranskning Slottsåvägens Fiberförening 

§ 6 – INSATS 

Hänvisningen till 4 kap. 1§ är fel. Efter lagändringen ska det vara 10 kap. 11 §. 

§ 8 – UPPSÄGNING  OCH UTESLUTNING 

 Hänvisningen till 4 kap. 1§ är fel. Efter lagändringen ska det vara 10 kap. 11 § (Lag SFS 2018:672) 

§ 10 – AVGÅNG 

Här ställer jag mig frågande till att ni skriver ”avgång får dock ej ske tidigare är 5 år” i andra stycket. 
Det är märkligt att ni har fått igenom detta hos Bolagsverket?  

Lagen säger att man får skriva att ”medlem kan säga upp sig till utträde tidigast 2 år efter inträde” I 
den gamla lagen kunde 5 år beviljas i undantag av Bolagsverket, vilket de ofta gjorde för 
fiberföreningar. MEN! Detta gäller uppsägning till utträde. Ni har det under § AVGÅNG vilket är en 
helt annan sak. Tiden mellan begäran om utträde (=uppsägning) och själva avgången kan aldrig vara 
längre än 6 månader).    Inför en stadgeändring ska ni fundera på att skriva om paragraferna om 
Uppsägning, Uteslutning och Utträde/Avgång tycker jag. 

§ 11 – STYRELSE 

Jag föreslår att ni styrker den sista meningen ”Byte av styrelse sker….osv” eftersom formell och 
juridisk ändring sker när Bolagsverket gjort registreringen. 

§ 15 – ÅRSREDOVISNING  

Ändrad tidsfrist i nya lagen. Revisorerna ska ha årsredovisningen 6 veckor före stämman.  

§ 19 – KALLELSE till stämman 

Ändrade tidsfrister här också. Lagen säger tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före ordinarie 
stämma, men man får skriva senast 2 veckor före i stadgarna. För Extra stämma gäller tidigast 6 
veckor och senast 2 veckor. Ett förslag från mig är att skriva tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före 
såväl ordinarie som extra stämma. Det blir lite lättare att komma ihåg.  

§ 20 – VINSTFÖRDELNING. 

Lagkravet på avsättning till reservfond är borttaget i nya lagen. 

§ 22 – STADGEÄNDRING 

Ny laghänvinsing ska vara 6 kap. 35 och 36 §§. 
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