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Stadgar

1§ FIRMA OCH HEMORT
Andelslagets firma är på svenska Andelslaget Optowest och Osuuskunta
Optowest på finska. Dess hemort är Raseborg.

2§ ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Till andelslagets ändamål hör att främja medlemmarnas ekonomiska
fördelar genom att anskaffa, skapa, äga, underhålla och förvalta ett
konkurrensneutralt och hållbart kommunikationsnät och dess
kopplingspunkter, för fiberanslutning av fastigheter, infrastruktur
och övriga anslutningar, bestående av optisk fiber eller annan
teknisk lösning inklusive kanalisation och även i vissa fall dess
aktiva utrustning.

Andelslaget kan köpa, sälja, hyra, äga, förvalta, förmedla och
producera tjänster i kommunikationsnätet.

Andelslaget låter i huvudsak olika tjänsteleverantörer, både
kommersiella och icke-kommersiella aktörer, distribuera tjänster i
nätet. Styrelsen väljer tjänsteleverantörer enligt för detta ändamål
särskilt uppgjorda villkor och avtal som styrelsen utarbetar.

Till övriga tjänster hör alla tjänster förutom tjänsten
fiberanslutning till kommunikationsnätet.

Andelslaget kan köpa, sälja, hyra eller inneha fastigheter,
värdepapper eller annan egendom.

Andelslaget kan även förvalta projekt som ansluter sig till
skapandet och utvecklandet av kommunikationsnätet och dess tjänster.
Även andra projekt som berör nätet och motsvarande nät och tjänster
samt övriga avancerade transport-, digitaliserings- och
kommunikationstjänster.

3§ KOMMUNIKATIONSNÄTETS ANSKAFFNING, FÖRVALTNING, UPPEHÄLLE OCH
ÖVRIG SKÖTSEL
Andelslaget ansvarar för kommunikationsnätets anskaffning,
förvaltning, uppehälle och övriga skötselförordningar uppföljs, dess
medlemmars kopplingspunkter och i vissa fall även
anslutningsanordningar.

Med anslutning avses en fast fiberanslutning till en fastighet,
byggnad eller en lokal i ett aktiebolag eller motsvarande.

Med medlemmars och övriga slutanvändarens kopplingspunkt avser man
den plats på fiberkabeln där slutändan före aktivutrustning svetsats
fast, i medlemmens, andelsägarens eller annan slutanvändares ägda
eller arrenderade fastighet eller på markområde som avses i
fiberanslutningsavtalet.

4§ ANSÖKAN OM, UTESLUTNING UR OCH AVGÅNG UR MEDLEMSKAP
Ansökan om medlemskap och medlemskapets början

Den, som ansöker om medlemskap till andelslaget, bör med äganderätt
äga en fastighet, eller ha besittningsrätt till en fastighet eller
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en del av den, eller vara ett företag, en näringsidkare, ett samfund
eller en offentlig inrättning, eller på annat sätt ha anknytning
till någon verksamhet eller område inom andelslagets
verksamhetsområde, som bildar ett enhetligt geografiskt område inom
västra Nyland med omnejd. Den sökande förbinder sig att efterfölja
andelslagets stadgar och beslut samt deltar i förverkligande av
andelslagets verksamhetsidé. Om fastigheten har flera ägare kan
endast en av ägarna vara formell medlem för en enskild
fiberanslutning inom fastigheten. Den, som ansöker om medlemskap,
bör göra en skriftlig anhållan därom till styrelsen som beslutar om
antagande av medlem. Medlemskapet börjar, då ansökan har godkänts.
Om styrelsen inte godkänner ansökningen, kan ärendet föras till
andelsstämman för avgörande.

Uteslutning

Styrelsen besluter om medlems uteslutning ur medlemskap. Styrelsen
har rätt att överföra beslutandet av ärendet till andelsstämman.

Medlem kan uteslutas från andelslaget om medlem är skyldig till
följande förseelser:

1. trots varning har medlem inte betalat sina avgifter till
andelslaget eller i övrigt har underlåtit sig att uppfylla sina
medlemsplikter.

2. om medlem helt eller delvis upphör med nyttjande av andelslagets
tjänster.

3. om medlem förorsakar avsevärd skada för andelslaget eller i
övrigt handlar emot andelslagets ändamål och förmåner.

4. om medlem handlar emot de gällande reglerna i avtalet för
nätverksanslutning eller handlar emot dess allmänna leveransvillkor.

5. om medlem försätts i konkurs eller hamnar under förmynderskap.

6. om medlem handlar emot avtal för övriga tjänster.

En medlem, som försummat plikt föranledd av medlemskapet eller som
inte längre nyttjar andelslagets tjänster, kan uteslutas.

Medlem skall tillställas ett skriftligt meddelande om grunderna för
uteslutningen och om det styrelsemöte där beslutet fattas minst en
(1) månad före mötet ifråga. Meddelande skall sändas till den adress
eller e-postadress som ingår för medlemmen i medlemsförteckningen
eller den adress andelslaget annars känner till. Den uteslutna
medlemmen har rätt att kräva att uteslutningsbeslutet överförs till
andelsstämma. Skriftligt krav på överföring skall ges riktat till
andelslagets styrelse, verkställande direktör eller firmatecknare
för kännedom inom en (1) månad från att den uteslutna medlemmen
skriftligt meddelats om uteslutningsbeslutet till den adress eller
e-postadress som ingår för medlemmen i medlemsförteckningen eller
till en adress eller e-postadress andelslaget annars känner till.
Styrelsen har också rätt att på eget initiativ överföra ärendet till
andelsstämman. Den uteslutna har rätt att klandra andelsstämmans
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uteslutningsbeslut inför domstol.

Avgång

Medlem kan anmäla om sin avgång ur andelslaget tidigast tre (3) år
efter det att medlemskapet inletts. Medlemskapet upphör vid
räkenskapsperiodens slut och ansökan bör skriftligen riktas till
andelslagets styrelse, verkställande direktör eller person, som har
rätt att ensam eller tillsammans med andra teckna andelslagets firma
för kännedom senast fyra (4) månader tidigare till den adress eller
e-postadress som ingår i medlemsförteckningen eller till en adress
eller e-postadress andelslaget annars känner till, i andra fall
skjuts avgången upp till därpåföjande räkenskapsperiods slut.

5§ MEDLEMS- OCH ÄGARFÖRTECKNING
Styrelsen ska föra en alfabetisk förteckning över andelslagets
medlemmar (medlemsförteckning). Om också andra än medlemmar äger
andelar, ska dessa ägare antecknas i en förteckning (medlems- och
ägarförteckning). I förteckningen antecknas namn och adress på
medlemmar och andra andelsägare, den dag då medlemskapet började och
hur många andelar, specificerade enligt andelsslag, som innehavet
omfattar. Eventuella andra skillnader i de rättigheter och
skyldigheter som andelarna medför ska också framgå av förteckningen.
Om något andelsbrev inte har utfärdats över en andel, ska till
andelslaget anmäld panträtt eller annan rätt som belastar andelen
dessutom antecknas i förteckningen.

Ytterligare kan andra uppgifter om medlemmen antecknas i
medlemsförteckningen, om dessa är motiverade med tanke på skötseln
av medlemsförhållandet. Även förteckning över avgångna medlemmar
skall föras. I denna skall antecknas förutom de uppgifter som ingår
i medlemsförteckningen också ingå den dag då medlemskapet upphört.

Medlems- och ägarförteckningen och förteckningen över före detta
medlemmar skall förvaras tryggt av styrelsemedlem eller annan av
styrelsen utsedd person och finnas till andelslagets medlemmars
förfogande. Medlemmar har rätt att få kopia på förteckningen eller
del av den mot ersättande av kostnaderna. Samma rätt har även andra,
som visar att deras fördel kräver det.

6§ MEDLEMMARNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Andelslagets medlemmar är skyldiga att ta minst en andel, följa de
verksamheter och avgifter som bestäms av dessa stadgar samt
efterfölja alla de bestämmelser och beslut som görs i andelslaget.
En medlem har rätt, men inte skyldighet, att anskaffa en eller flera
fiberanslutningar till andelslagets kommunikationsnät. En
fiberanslutning kan inte ägas av flera medlemmar. Medlem har inte
skyldighet att skaffa övriga tjänster vid anslutning till
andelslagets kommunikationsnät. Ej heller antalet övriga tjänster i
proportion till antalet fiberanslutningar.

Andelslaget bör erbjuda sina tjänster och fördelar i första hand
till sina medlemmar.

Medlem utövar sin beslutanderätt vid andelsstämman. Vid
andelsstämman har varje medlem en (1) röst i samtliga ärenden som
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behandlas vid stämman

Medlemmen är skyldig:

1. att vid uppgörande av fiberanslutningsavtalet godkänna det av
styrelsen uppgjorda och godkända avtalet om fiberanslutning till
kommunikationsnätet och om användningen av andelslagets tjänster.

2. att efterfölja av styrelsen godkända leveransvillkor och
prissättningar.

3. att utan ersättning överlåta markområde åt andelslaget för
fiberdragningar till sina medlemmars fastigheter och för byggandet,
underhåll, reparation och förnyande av kommunikationsnätets
konstruktioner, anordningar, kablar och övrigt relaterade ting.

4. att mot en skälig ersättning ge rätt åt andelslaget att bygga,
underhålla, reparera och förnya även andra av andelslaget ägda
konstruktioner, kablar och anordningar utöver vad som nämns i pk. 3.

5. att tillåta andelslagets styrelse eller av den därtill utsedd
person att granska andelslagets ägda, sammankopplade eller
tillhörande anordningar, kablar och konstruktioner, även tillkopplad
aktivutrustning.

7§ MEDLEMMARNAS PERSONLIGA ANSVAR
Medlemmarna är inte personligen ansvariga för andelslagets
förbindelser eller andra åtaganden.

8§ ANDRA ÄN MEDLEMMARNAS RÄTT ATT ANVÄNDA KOMMUNIKATIONSNÄTETS
TJÄNSTER OCH ANSLUTA SIG TILL KOMMUNIKATIOSNÄTET
Även andra än medlemmarna har rätt att ansluta sig till andelslagets
kommunikationsnät och använda andelslagets tjänster, om styrelsen så
beslutar samt att det avtal som styrelsen uppgjort ingåtts.

9§ ANDEL, ANDELSINSATS OCH FIBERANSLUTNINGSAVGIFT
En medlem bör ta en (1) andel i andelslaget samt en (1) andel för
varje fiberanslutning Andelens nominella värde (=andelsinsats) är
200,- euro. Andelsinsatsen bör inbetalas i en rat till det bankkonto
andelslaget uppgett, inom trettio (30) dagar från det att
medlemskapet ingåtts.

Det nominella beloppet för varje andel tas upp i andelskapitalet. På
motsvarande sätt ska andelskapitalet vid emission av nya andelar
ökas med minst de emitterade andelarnas nominella belopp.

Om teckningspriset på de nya andelarna är större än andelsinsatsen,
skall den del av andelen som överskrider det nominella värdet
tillsammans med fiberanslutningsavgiften bokföras i fonden för fritt
eget kapital. Andelslaget kan ha olika slag av andelar och
teckningspriset för andelarna kan variera. Andelarnas nominella
värde är dock samma för varje slag av andel.

Andelar medför inte någon rösträtt på andelstämman.

Andelen är återbetalningsbar. Vid återbetalning av andelen debiteras



Sivu: 5(12)

av medlem de kostnader som eventuellt uppstår. Vid återbetalning av
andel räknas varken indexförhöjning, sänkning eller räntor.

Andelen kan överföras till en annan person, en näringsidkare, ett
företag, ett samfund eller en offentlig inrättning, men förvärvaren
av andelen får inte utöva de rättigheter som medlem har i
andelslaget förrän förvärvaren har införts som medlem eller
andelsägare i medlems- och ägarförteckningen eller hos andelslaget
har anmält och tillförlitligt redogjort för sitt förvärv.

Fiberanslutningsavgift

Varje medlem som har en fiberanslutning till andelslagets
fibernätverk bör förutom andelsinsatsen betala som en del av
andelens teckningspris en fiberanslutningsavgift för varje
fiberanslutning. Fiberanslutningsavgiften bokförs i fonden för fritt
eget kapital.

Andelsstämman bestämmer om prissättningsprinciperna för
fiberanslutningen. Styrelsen bestämmer om prissättningen,
betalningstider och –sätt samt övriga villkor.

Andelslaget har rätt att fatta beslut om annan prissättning för de
fiberanslutningar som görs efter bygget av stamlinjen. Om en
fiberanslutning som kopplas senare in i nätet förorsakar ändringar i
en stamlinje så svarar medlemmen för dessa kostnader.

Fiberanslutningsavgiften återbetalas i samband med uppsägningen och
återbetalning av andelen endast i det fallet, att andelslagets
tjänster upphör permanent genom att fiberanslutningen ur bruk och
fiberanslutningsavtalet uppsägs. Andelstämman kan fatta beslut om
helt eller delvis återbetalning av fiberanslutningsavgifter till
andelslagets medlemmar på jämlik bas om förutsättningar finns. Vid
återbetalningen av fiberanslutningsavgiften tillämpas kapitel 17 i
lagen om andelslag.

10§ EXTRA AVGIFT
Andelsstämman kan besluta om indrivning av en extra avgift av
medlemmarna, för upprätthållande och utvecklande av verksamheten.
Andelsstämman kan besluta att avgiften inte återbetalas eller att
extra avgift upptas som lån av medlemmarna.

Andelsstämman kan med enkel majoritet besluta om att indriva en
extra avgift som lån, för att förbättra soliditet eller finansiering
av investeringar under andelslagets verksamhet.

Lånet tas av medlemmarna på jämlik bas, antingen i proportion till
andelarna eller till hur medlemmarna utnyttjar andelslagets tjänster
eller om medlem är personlig medlem eller sammanslutningsmedlem
eller på alla dessa grunder.

Under varje räkenskapsperiod kan medlem bestämmas att i en eller
flera rater ge lån till ett belopp, som uppgår till högst fyra (4)
gånger det nominella värdet av medlemmens andelar.

De indrivna raterna på lånet återbetalas tidigast två (2) år och
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senast tio (10) år efter slutet av den räkenskapsperiod då
respektive rat indrivits av medlemmarna. Om medlemskapet avbryts
innan lånet återbetalats, får medlemmen lånet tillbaka samtidigt som
andelsinsatsen. Lånet får återbetalas på samma allmänna villkor som
andelen. Om andelen överförts till en ny innehavare, medföljer
lånet.

Andelsstämman kan även med enkel majoritet besluta att indriva en
extra avgift av medlemmarna, utan att avgiften återbetalas. Härvid
indrivs den extra avgiften på samma sätt som då avgiften indrivs som
lån och då bara en gång i en rat, under räkenskapsperioden, högst
till medlems andel eller andelars sammanlagda nominella värde.

En ny medlem är skyldig att betala extra avgift, om inte tiden för
betalning av den har gått ut när medlemskapet börjar.

Innan en sökande godkänns som ny medlem av andelslaget ska styrelsen
se till att sökanden blir informerad om en avgift som avses i 1 mom.
eller 6 mom.

Trots att medlemskapet har upphört är en före detta medlem skyldig
att betala en sådan extra avgift som vid medlemskapets upphörande
tas ut för den löpande eller en tidigare räkenskapsperiod, när
beslut om att ta ut avgiften har fattats innan medlemskapet
upphörde.

Om rätten till en andel har övergått till någon annan, som på sin
ansökan inom den tid som anges i 28 § eller 29 § har godkänts som
medlem och som är skyldig att betala extra avgift, om inte tiden för
betalning av den har gått ut när medlemskapet börjar, svarar den
före detta medlemmen eller dödsboet efter medlemmen och den nya
medlemmen solidariskt för betalningen av en sådan extra avgift.

11§ AVGIFTER OCH PRISSÄTTNINGAR SOM ANDELSLAGET INDRIVER OCH
ERLÄGGER
Andelslagets styrelse besluter om prissättningen och andelsstämman
om prissättningsprinciperna för de tjänster som andelslaget
erbjuder.

12§ ÖVERSKOTT
Överskott efter avsättning till reservfond kan användas på de sätt
som ordinarie andelsstämman beslutar. Överskottet används i första
hand till att utveckla kommunikationsnätet och serviceutbudet eller
till att sänka avgiften för servicen åt medlemmarna och andelsägare.
Enligt beslut kan även överskottet fonderas, lämnas kvar i
andelslaget, investeras i fast egendom eller värdepapper, utdelas
till medlemmar och andelsägare i proportion till antalet andelar
eller i proportion till nyttjandet av andelslagets tjänster.

13§ RESERVFOND
Andelslaget bör enligt lagen ha en reservfond, som skall förkovras
tills en procent (1 %) av balansens slutsumma, dock minst
tvåtusenfemhundra (2500) euro eller en euro per medlem om antalet
överskrider tvåtusenfemhundra (2500) stycken, uppnås. I reservfonden
skall avsättas fem procent (5 %) av det överskott balansräkningen
visar, från vilket har avdragits de föregående årens
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räkenskapsperioders förlust enligt balansräkningarna.

Andelslaget kan även ha andra fonder än reservfonden.

14§ BIDRAG OCH GÅVOR
Andelslaget kan ta emot bidrag, hjälpsändningar, gåvor, tipsmedel
eller testamente.

15§ ANDELSLAGETS MÖTEN
Medlemmarna brukar sin beslutsrätt i andelslagets frågor vid
andelsstämman. Andelsstämmorna är antingen ordinarie eller extra
stämmor. Varje medlem har rätt att närvara vid andelsstämmorna. Av
medlem kan ändå krävas, att för att få delta vid stämman måste
medlemmen ha meddelat därom senast vid den dag som nämnts i
kallelsen. Sista anmälningsdag kan vara tidigast tio (10) dagar före
stämman. Andelslagets ordinarie möte eller årsstämma hålls en gång
om året vid av styrelsen angiven tidpunkt inom fyra (4) månader
efter räkenskapsårets slut. En extra andelsstämma skall hållas, om
styrelsen anser att orsak föreligger, om revisorn eller medlemmar
som företräder minst en tiondel (1/10) av hela medlemskåren det
kräver eller om stämman enligt lag måste hållas för behandling av en
viss bestämd fråga. Stämmorna hålls på av styrelsen utsedd plats
inom västra Nyland med omnejd. Vid stämman har varje medlem en röst.
Som stämmans beslut gäller den åsikt, som omfattas av medlemmar med
mer än hälften (1/2) av de angivna rösterna. Vid val av person blir
den vald som erhåller flest röster. Om rösterna faller jämt, avgörs
ett val genom lottning och i övriga ärenden gäller som beslut den
åsikt, som stämmans ordförande har understött.

Stämmans ordförande skall se till, att det förs ett protokoll över
stämman. I protokollet skall de fattade besluten antecknas samt,
ifall omröstning sker. Röstningsresultatet skall antecknas i
protokollet eller bifogas till det, röstningslistan bör bifogas till
protokollet. Då omröstning sker, skall röstningsresultatet antecknas
eller bifogas till protokollet. Även då bör röstningslistan bifogas
till protokollet.

Till röstningsresultatet hör röstfördelningen, rösträknare antalet
röster och det fattade beslutet.

Vid mötet väljs minst två protokolljusterare och rösträknare.
Ordföranden, sekreteraren och protokolljusterarna undertecknar
protokollet. Protokollet skall senast två veckor efter stämman
finnas tillgängligt för medlemmarna.

16§ ANDELSLAGETS ORDINARIE STÄMMA
Ärenden som behandlas på ordinarie andelsstämman:

Väljs ordförande, sekreterare för stämman samt minst två stycken
protokolljusterare som samtidigt fungerar som rösträknare.

1. Konstaterande om stämmans möteskallelse och dess laglighet.

2. Framförs bokslut och revisionsberättelsen för föregående
räkenskapsperiod.
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3. Beslutas om fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen samt åtgärder som det överskott eller den förlust
den fastställda balansräkningen uppvisar, ger anledning till.

4. Beviljas ansvarsfrihet åt styrelsens medlemmar och verkställande
direktören för räkenskapsperioden.

5. Beslutas om antalet styrelseledamöter samt deras arvoden och
ersättning för utgifter.

6. Väljs medlemmar till styrelsen.

7. Väljs en revisor och dennes suppleant, för granskning av följande
bokföringsperiod, administration och konton.

8. Besluts om prissättningsprinciperna för tjänsterna.

9. Besluts om på vilka sätt kallelse till andelsstämman görs.

10. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

17§ RÖSTRÄTT
Vid andelslagets stämmor har varje medlem en (1) röst oberoende av
antalet betalda andelar. En medlem kan representera flera medlemmar
ifall denne getts fullmakt att göra detta, dock högst åt tre (3)
medlemmar (röster).

18§ KALLELSE TILL ANDELSSTÄMMA
Andelsstämman sammankallas av styrelsen. Kallelse till andelsstämman
sänds till medlemmarna tidigast två (2) månader och senast sju (7)
dagar före stämman. Kallelsen sändes till kännedom till medlemmarna
på det sätt som fastställs i den ordinarie andelsstämman. Dock i
minst ett medium som andelsstämman har valt, per post, skriftligen
med hjälp av bud, som telekopia eller som e-postmeddelande eller
annat motsvarande meddelande till den adress som finns antecknad i
medlemsförteckningen eller till annan adress som andelslaget känner
till.

I kallelsen skall nämnas de ärenden som behandlas vid stämman. I
kallelsen kan bestämmas om medlemmarnas anmälningsplikt på basen av
vilken medlem kan delta i stämman samt rösta.

Om stämman behandlar ändring av stadgarna eller sådana ärenden som
avses i kap. 5 21§ i lagen om andelslag, skall kallelsen till
stämman utfärdas tidigast två (2) månader och senast en (1) månad
före stämman.

Om stämman behandlar ändring av stadgarna eller sådana ärenden som
avses i kap. 5 21§. lagen om andelslag, givande av nya andelar,
tilläggsandelar eller placeringsandelar, skall det huvudsakliga
innehållet i förslaget till beslut nämnas i kallelsen.

19§ En medlems rätt till förslag
En medlem har rätt att få den fråga han eller hon vill behandlad vid
andelsstämman, om medlemmen skriftligen yrkar det hos styrelsen i så
god tid, att ärendet kan tas med i kallelsen till stämman.
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20§ STYRELSEN
I styrelsen ingår minst tre (3) och högst tio (10) ledamöter vilka
väljs för två år åt gången och högst tre (3) perioder i följd.

Till styrelsen kan enbart väljas en medlem av andelslaget, hans
eller hennes äkta hälft/sambo eller en representant för en
sammanslutning. Verkställande direktören kan väljas till styrelsen
oberoende om han är medlem i andelslaget eller inte. Om
verkställande direktören väljs till styrelsen, väljs ingen personlig
suppleant.

En sådan medlem eller representant för sammanslutning som
regelbundet inte utnyttjar andelslagets tjänster, kan inte väljas
till styrelsen.

Andelsstämman väljer styrelsens medlemmar för två (2) år åt gången.
Hälften av styrelsens medlemmar är i tur att avgå årligen, först
enligt lottning och sedan i tur och ordning. Styrelsen väljer inom
sig styrelseordförande och viceordförande för ett år i taget.
Styrelsen konstituerar sig själv.

21§ STYRELSENS SAMMANTRÄDEN
Styrelsen är beslutför då hälften av medlemmarna och dessutom
ordförande eller viceordförande är närvarande.

Beslut får ändå inte fattas i enskilda ärenden om någon
styrelsemedlem meddelar det skriftligen riktat åt styrelsen eller
verkställande direktören. Orsaken skall då vara att den berörda
styrelsemedlemmen inte har möjlighet att delta i behandlingen av
ärendet pga. tillfällig sjukdom, dödsfall av anhörig eller annan
giltig orsak som godkänns av styrelsens.

Som styrelsens beslut gäller den åsikt, som mer än hälften av de
närvarande har understött eller, om rösterna faller jämt, den som
ordförande understöder. Om rösterna i styrelsen faller jämnt vid val
av styrelseordförande, väljs denne genom lottning.

Styrelsens ordförande skall se till att styrelsen sammanträder när
det behövs. Ordförande måste dessutom sammankalla styrelsen då
styrelsemedlem eller verkställande direktören det kräver.

Andelslagets styrelse måste noggrant sköta andelslaget enligt Lagen
om andelslag, samt dessa stadgar. Protokollen skall förses med
löpande nummer och förvaras på betryggande sätt.

22§ STYRELSENS UPPGIFTER

Till styrelsens uppgifter hör att:

1. sammankalla andelslagets stämmor och förbereda ärenden dessa
skall behandla.
2. anställa och avsätta verkställande direktören samt uppgöra avtal
med denne.
3. sköta om andelslagets egendom, pengar och övriga intresseärenden
eller utse någon annan av styrelsemedlemmarna eller verkställande



Sivu: 10(12)

direktören därtill. Den som väljs till uppdraget är skyldig till
styrelsen eller senast under kommande styrelsemöte eller
andelsstämma, rapportera muntligt eller skriftligt om tilldelat
uppdrag.
4. se till att kommunikationsnätet och tjänsterna utvecklas hållbart
5. utarbetande av kommunikationsnätets förvaltning, underhåll och
övriga skötselförordningar.
6. besluta om prissättningen på fiberanslutningsavgiften, andelens
täckningspris, prissättningen för tjänsterna som andelslaget
erbjuder samt prissättningen av de tjänster som andelslaget
förmedlar och köper.
7. besluta om erbjudandet av andelslagets tjänster samt om
avtalstexten, förmedlingen och köpande av olika tjänster.
8. Se till att andelslagets bokföring är laglig samt att skötseln av
andelslagets medel är ordnad på ett tillförlitligt sätt.
9. uppgöra förslag till de åtgärder, som överskottet eller förlusten
i den fastställda balansräkningen ger anledning till.
10. behandla övriga ärenden, som hör till styrelsens befogenheter.

Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden och undertecknas
av styrelsens ordförande samt en av styrelsen därtill utsedd
ledamot. En styrelsemedlem och verkställande direktören har rätt att
få sin avvikande mening i helhet antecknad i protokollet.

23§ VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Andelslaget kan ha en verkställande direktör, om styrelsen så
besluter. Styrelsen anställer och avsätter verkställande direktören.
Styrelsen undertecknar med verkställande direktören ett skriftligt
avtal, där man överenskommer om de ärenden, skyldigheter,
löneförmåner eller andra fördelar som förknippas med tjänsten. Ifall
den verkställande direktören är invald som medlem i styrelsen,
deltar denne inte i ärenden som berör anställningsförhållandet.

Verkställande direktören skall främja andelslagets intressen
omsorgsfullt och sköta dess ärenden i enlighet med lagen om
andelslag och dessa stadgar. Verkställande direktören bör sköta den
dagliga förvaltningen i enlighet med de instruktioner och
bestämmelser styrelsen ger. Handlingar, som med tanke på
omfattningen eller arten av andelslagets verksamhet är osedvanliga
eller har vidsträckta följder, kan verkställande direktören åta sig
endast befullmäktigad av styrelsen eller om styrelsens beslut inte
kan inväntas utan att detta förorsakar andelslaget väsentlig skada.
I sistnämnda fall skall styrelsen så snart som möjligt informeras om
åtgärden.

Verkställande direktören har rätt att företräda andelslaget i
ärenden som faller inom nämnda behörighet och det som andelslaget
förutom verkställande direktören själv har beslutat att hör till
verkställande direktörens verksamhetsområde.

24§ TECKNING AV FIRMA OCH PROKURA
Andelslagets firma tecknas av styrelsens medlemmar, två (2)
tillsammans eller verkställande direktören tillsammans med
styrelsemedlem.

Styrelsen kan ge firmateckningsrättighet åt en person, som är
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tillfälligt i andelslagets tjänst, så att den befullmäktigade
tecknar firma tillsammans med någon styrelseledamot eller
verkställande direktören.

Styrelsen kan även besluta om givande av prokura.

25§ RÄKENSKAPSPERIOD OCH BOKSLUT
Andelslagets räkenskapsperiod är 1.9 – 31.8. Bokslutet skall vara
klart och övergett till revisorer för granskning senast en (1) månad
före ordinarie andelsmötet, dock senast före utgången av november
månad.

26§ REVISOR OCH REVISION
Andelslaget har en (1) revisor och en (1) revisorssuppleanter, som
väljs tillsvidare. Revisorn och revisorsuppleanten bör acceptera
uppdraget med sin daterade underteckning.

Revisorn skall avge en revisionsberättelse för varje
räkenskapsperiod samt överlämna berättelsen till styrelsen minst två
veckor före den stämma, där resultaträkningen och balansräkningen
framförs för fastställande.

27§ ANDRA ORGAN
Andelslaget kan även tillsätta andra organ enligt stämmans beslut.

28§ ÖVERFLYTTING AV ANDEL OCH MOTTAGARENS RÄTTIGHETER
Andel, men inte medlemskap, kan överlåtas åt annan. Om en medlem
överlåter sin andel åt en annan, har mottagaren som uppfyller de
kriterier som medlemskap kräver och medlemskapet inte strider emot
andelslagets stadgar, rätt att antas som medlem. Mottagaren skall
ansöka om medlemskap i andelslaget inom sex (6) månader efter
överlåtelsen. Överlåtelsemottagaren har rätt att tillräkna sig de
andelar som överlåtaren inbetalt. Överlåtelsemottagaren erhåller
även övriga fördelar och skyldigheter (fiberanslutning; -en, -arna
m.m.) som baserar sig på andelslagslagen och dessa stadgar, och som
sålunda skulle ha varit om hans medlemskap hade fortsatt.

29§ AVLIDEN MEDLEMS RÄTTSINNEHAVARES RÄTT
En avliden medlems rättsinnehavare får tillsammans utöva den
avlidnes rättigheter i andelslaget i ett års tid från dödsdagen
eller tills en rättsinnehavare före det har blivit medlem i
andelslaget, Rättsinnehavarna får utöva rättigheterna endast genom
en gemensam företrädare.

Avliden medlems rättsinnehavare, på vilken rätten till andelen
övergått, har rätt till medlemskap om han inom förloppet av ett (1)
år från dödsdagen ansöker om medlemskap och förutsättningar för
medlemskap föreligger. Rättsinnehavare som antagits till medlem, har
rätt att som amortering av sin insats räkna det belopp av
fiberanslutningsavgiften/erna och belopp som erlagts av andelarna
som överlåtaren har betalt åt andelslaget. Rättsinnehavare får då
också de övriga på lagen om andelslag och dessa stadgar grundade
ekonomiska förmåner och skyldigheter som överlåtaren av andelen
skulle ha haft om medlemskapet hade fortgått.

30§ UPPLÖSNING OCH LIKVIDATION AV ANDELSLAGET
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Beslut om frivillig upplösning av andelslaget och om att försätta
det i likvidation fattas av andelsstämman. Beslutet är giltigt, om
det understöds av medlemmar med minst tre fjärdedelar (3/4) av de
avgivna rösterna.

31§ FÖRDELNING AV BEHÅLLNING VID FÖRDELNING ELLER FUSION AV
ANDELSLAGET
Andelslagets uppdelning eller fusion fattas vid andelsstämman,
varvid även besluts hur andelslagets behållningar skall användas.

Ifall besparingarna inte utdelas till medlemmarna, delas de
solidariskt på de nya andelslagen i proportion till andelarna eller
används för det nya andelslaget, skall de användas för ändamål som
främjar telekommunikationstjänster i glesbygden eller för
allmännyttiga syften.

32§ UTDELNING AV BEHÅLLNING VID UPPLÖSNING AV ANDELSLAGET
Om andelslaget upplöses, fattar andelsstämman beslut om hur
behållningen av andelslaget används eller utdelas till förmån för
medlemmarna.

Ifall besparingar inte utdelas till medlemmarna skall de användas
för ändamål som främjar telekommunikationstjänster i glesbygden
eller för allmännyttiga syften.

33§ ÅTGÄRDER VID ÖVERSKOTT OCH UNDERSKOTT
Det fria egna kapitalet fastsälls av andelsstämman som
ökning/minskning efter det att överskottet/underskottet enligt lag
bokförts. Andelsstämman kan besluta om fondering av överskott eller
tillvägagångssätt vid förlust.

34§ TVISTER
Om en tvist uppstår mellan andelslaget och styrelsemedlemmarna eller
med andelslagets övriga representanter eller utredningsman, revisor,
revisorer, andelslagets medlemmar eller utesluten medlem avgörs
tvisten vid tingsrätten på andelslagets hemort.

35§ ÄNDRING AV STADGAR
Ändring av andelslagets stadgar sker enligt lagen.

36§ ÖVRIGA ÄRENDEN
Stadgar för Andelslaget Optowest, vid övriga ärenden är Lag om
andelslag 14.6.2013/421, i kraft.


