
Motion till föreningsstämma i Havdhem 
Fiber Ekonomisk Förening 20 juli 2022 kl 
1900 i Havdhem bygdegård. 
 
 
Motion 
 
Det 7-åriga leasingavtalet som Havdhem Fiber Ekonomisk Förening ingick med 
Skanova i december 2015 löper ut i december 2022. Avtalets gjorde det möjligt för 
föreningen att delfinansiera fiberprojektet då den årliga leasingavgiften som Skanova 
skulle betala under de kommande 7 åren istället betalades ut i förskott till föreningen i 
feb 2016. Det avtalet också säger är att Skanova efter leasingavtalets slut skall erbjudas 
att köpa fibernätet till en kostnad av 1 SEK. 
 
Detta innebär att Skanova from 1 jan 2023, utöver som idag att ansvara för, förvalta och 
administrera nätet, också kommer att äga detsamma.  
 
Motivet för att fortsatt driva den ekonomiska föreningen försvinner därmed. Styrelsen 
har därför beslutat att till årsstämman föreslå att föreningen sätts i likvidation* den 1 jan 
2023. 
 
 
Havdhem 2 juli 2023 
 
//Styrelsen för Havdhem Fiber Ekonomisk Förening 
 
* Info om likvidation bifogas 



Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
1987667-om-ekonomiska-foreningar_sfs-1987-667 
 

 

11 kap. Likvidation och upplösning 

Frivillig likvidation 
1 §   Föreningsstämman kan besluta att föreningen ska gå i likvidation. 

Ett beslut om likvidation är giltigt endast om det har biträtts av minst två 
tredjedelar av de röstande. Av 7 kap. 32 § framgår att det i stadgarna får tas in 
längre gående villkor för att beslutet ska vara giltigt. Beslutet om likvidation 
gäller omedelbart eller från och med den senare dag som föreningsstämman 
bestämmer. 

Ett beslut om likvidation kan dock alltid fattas med sådan majoritet som anges i 
7 kap. 32 § första stycket, om det finns grund för tvångslikvidation enligt 3, 4 
eller 4 a §. I ett sådant fall gäller beslutet om likvidation alltid omedelbart. 

Beslutet om likvidation ska genom stämmans försorg genast anmälas för 
registrering. Lag (2016:108). 

2 §   Styrelsen skall genast till föreningsstämman hänskjuta frågan huruvida 
föreningen skall träda i likvidation, om det på grund av inträffade förluster eller 
av annan orsak finns anledning att anta att föreningens ställning fortgående 
kommer att försämras så att föreningens skulder inte täcks av tillgångarna. 

Kallelsens innehåll 
2 a §   Kallelsen till den föreningsstämma som ska ta ställning till ett förslag om 
likvidation ska ange förslagets huvudsakliga innehåll. Lag (2016:108). 

Tillhandahållande av förslaget till beslut 
2 b §   Styrelsen ska hålla förslaget till beslut om likvidation tillgängligt för 
röstberättigade, medlemmar och innehavare av förlagsandelar från tidpunkten 
för kallelsen fram till föreningsstämman. 

En kopia av förslaget ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med 
post till de röstberättigade, medlemmar och innehavare av förlagsandelar som 
begär det och uppger sin adress. I 1 kap. 8 § anges när handlingar får skickas 
med elektroniska hjälpmedel. 

Handlingarna ska läggas fram på föreningsstämman. 
Lag (2016:108). 



 

Bolagsverkets hemsida 
https://bolagsverket.se/forening/ekonomiskforening/avvecklaekonomiskforening/likvidati
onekonomiskforening.1383.html 
 

Frivillig likvidation 
Beslut om frivillig likvidation fattas av föreningsstämman. För att besluta om 
likvidation gäller olika regler, å ena sidan för ekonomiska föreningar och å andra 
sidan bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. 

I en ekonomisk förening måste minst två tredjedelar av de röstande på 
stämman säga ja till likvidationen. 

I bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar ska antingen 
samtliga röstberättigade i föreningen vara närvarande på stämman och rösta för 
beslutet, eller så ska föreningen fatta beslutet på två efter varandra följande 
föreningsstämmor, på den första stämman med enkel majoritet och på den 
andra stämman med två tredjedelars majoritet av de röstande. 

Ibland krävs en större majoritet. Särskilda eller strängare villkor kan finnas i 
stadgarna, till exempel att beslutet alltid måste tas på två föreningsstämmor för 
att vara giltigt. Om stadgarna innehåller sådana bestämmelser måste dessa 
villkor alltid vara uppfyllda för att beslutet ska vara giltigt. Om det finns skäl för 
tvångslikvidation, krävs dock bara enkel majoritet på föreningsstämman. 
Beslutet ska sedan anmälas till Bolagsverket. Ett beslut om likvidation gäller 
omedelbart eller från den senare dag som föreningsstämman bestämmer. 
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