
FÖRSLAG TILL ÅTERBETALNING AV ÖVERSKJUTANDE MEDEL 

 

Eftersom föreningen har en god ekonomisk situation har vi möjlighet att betala ut en del av 
överskottet till medlemmarna. En del av dessa medel härstammar från den ursprungliga 
anläggningsinsatsen då vi tog höjd för momsfrågan som vid det laget inte var avgjord. 
Anläggningsinsatsen har sedan legat kvar på samma nivå, och eftersom vi fått flera nya medlemmar 
sedan starten har bufferten växt till sig till en nivå där styrelsen inte längre tycker det är en 
försvarbar summa att ha som buffert. 

Det finns två vägar att gå för att medlemmarna skall få ta del av detta överskott. 

1. En utbetalning i form av gottgörelse eller återbäring. Detta kräver att anläggningsinsatsen 
ändras och därmed måste även stadgarna skrivas om. Detta i sin tur kräver två på varandra 
följande årsmöten.  
En utbetalning är även förknippad med en del administration. Kontonummer skall samlas in 
från alla medlemmar och en sammanställning skall levereras till banken som genomför 
utbetalningen 
 

2. Vi lämnar en avgiftsfri period, dvs medlemmarna behöver inte betala för fibertjänsterna 
under ett eller flera kvartal. De medlemmar som inte betalar kvartalsvis får vi hantera på 
olika vis beroende på vilken betalningsperiod medlemmen har. Det är frågan om ett fåtal 
medlemmar som inte betalar kvartalsvis 
 

Vi har varit i kontakt med en revisor för att höra vilket alternativ vi bör välja för att inte komma i 
konflikt med skatteregler. Dennes åsikt är att vi utan problem bör kunna välja det för oss enklaste 
alternativet, dvs alternativ 2 - att lämna avgiftsfria månader. Andra föreningar har också använt sig av 
denna metod tidigare. 

Styrelsen föreslår därför årsmötet att besluta om: 

Att återbetalning av överskjutande medel skall ske med en summa som inte äventyrar den buffert vi 
vill hålla för oförutsedda större utgifter. 

Att denna återbetalning sker i form av avgiftsfria perioder. 

Att styrelsen får i uppdrag att administrera avgiftsfria perioder på ett sätt som den finner lämpligt 

 

 

 

 
 


