Saltsjö-Boo den

Överlåtelse av andelar

Frånträdande medlems exemplar.

Frånträdande medlem:

Tillträdande medlem:

Namn:

Namn:

Postadress:

Postadress:

Postnummer och ort:

Postnummer och ort:

Personnummer:

Personnummer:

Antal andelar:

Fastighet:

Anläggningsid:

§ 8 Överlåtelse av medlemskap (utdrag från föreningens stadgar)
Medlem som avhänder sig fastighet eller anläggning som föranlett inträde i föreningen och inte tecknar nytt
abonnemang med föreningen skall överlåta medlemskap och inbetalda insatser till sin efterträdare. Om så inte
sker upphör medlemskapet och den före detta medlemmen hos föreningen kan ansöka om återlösen av
inbetalda insatser till nominellt belopp. Sådan ansökan måste ha inkommit till styrelsen senast sex månader
efter medlemskapets upphörande.
Den som genom överlåtelse har förvärvat medlemskap och inbetalda insatser, skall ansöka om inträde i
föreningen inom sex månader därefter. Om ansökan antas, inträder han som medlem i överlåtarens ställe.
Ansöks inte om inträde inom föreskriven tid eller om ansökan avslås, skall överlåtaren därmed anses ha sagt
upp sig till utträde. Förvärvaren har i sådant fall rätt att sex månader efter avgången få ut sina andelar till
nominellt belopp.
Skulle medlem som avses i första stycket underlåta att överlåta sina andelar till sin efterträdare, får medlemmen
uteslutas ur föreningen av styrelsen. Avgång ur föreningen äger då rum vid den utgång av räkenskapsår, som
infaller näst efter en månad sedan medlemmen uteslutits. Medlem har i sådant fall rätt att sex månader efter
avgången återfå sina insatser till nominellt belopp. Medlem som efterträder tidigare medlem svarar för den
tidigare medlemmens förpliktelser. Medlem som säger upp nätabonnemang med anledning av flytt inom
koncessionsområdet kan efter skriftlig ansökan kvarstå som medlem utan erläggande av ny inträdesavgift om
nytt nätabonnemang tecknas inom sex månader.
Överlåtelse (frånträdande abonnent)
Härmed överlåtes andelar i Boo Energi ek.för.
Enligt gällande stadgar

Inträdesansökan (tillträdande abonnent) I
enlighet med gällande stadgar ansökes om
medlemskap i Boo Energi ek.för.

Datum och underskrift:

Datum och underskrift:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

BOO ENERGI EKONOMISK FÖRENING, Box 103, 132 23 Saltsjö-Boo. Besöksadress: Värmdövägen 657
Telefon 08-747 51 70. E-post: post@booenergi.se. www.booenergi.se. Org. nr: 714000–0204

Saltsjö-Boo den

Överlåtelse av andelar

Tillträdande medlems exemplar.

Frånträdande medlem:

Tillträdande medlem:

Namn:

Namn:

Postadress:

Postadress:

Postnummer och ort:

Postnummer och ort:

Personnummer:

Personnummer:

Antal andelar:

Fastighet:

Anläggningsid:

§ 8 Överlåtelse av medlemskap (utdrag från föreningens stadgar)
Medlem som avhänder sig fastighet eller anläggning som föranlett inträde i föreningen och inte tecknar nytt
abonnemang med föreningen skall överlåta medlemskap och inbetalda insatser till sin efterträdare. Om så inte
sker upphör medlemskapet och den före detta medlemmen hos föreningen kan ansöka om återlösen av
inbetalda insatser till nominellt belopp. Sådan ansökan måste ha inkommit till styrelsen senast sex månader
efter medlemskapets upphörande.
Den som genom överlåtelse har förvärvat medlemskap och inbetalda insatser, skall ansöka om inträde i
föreningen inom sex månader därefter. Om ansökan antas, inträder han som medlem i överlåtarens ställe.
Ansöks inte om inträde inom föreskriven tid eller om ansökan avslås, skall överlåtaren därmed anses ha sagt
upp sig till utträde. Förvärvaren har i sådant fall rätt att sex månader efter avgången få ut sina andelar till
nominellt belopp.
Skulle medlem som avses i första stycket underlåta att överlåta sina andelar till sin efterträdare, får medlemmen
uteslutas ur föreningen av styrelsen. Avgång ur föreningen äger då rum vid den utgång av räkenskapsår, som
infaller näst efter en månad sedan medlemmen uteslutits. Medlem har i sådant fall rätt att sex månader efter
avgången återfå sina insatser till nominellt belopp. Medlem som efterträder tidigare medlem svarar för den
tidigare medlemmens förpliktelser. Medlem som säger upp nätabonnemang med anledning av flytt inom
koncessionsområdet kan efter skriftlig ansökan kvarstå som medlem utan erläggande av ny inträdesavgift om
nytt nätabonnemang tecknas inom sex månader.
Överlåtelse (frånträdande abonnent)
Härmed överlåtes andelar i Boo Energi ek.för.
Enligt gällande stadgar

Inträdesansökan (tillträdande abonnent) I
enlighet med gällande stadgar ansökes om
medlemskap i Boo Energi ek.för.

Datum och underskrift:

Datum och underskrift:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

BOO ENERGI EKONOMISK FÖRENING, Box 103, 132 23 Saltsjö-Boo. Besöksadress: Värmdövägen 657
Telefon 08-747 51 70. E-post: post@booenergi.se. www.booenergi.se. Org. nr: 714000–0204

Saltsjö-Boo den

Överlåtelse av andelar

Boo Energi ekonomisk förenings exemplar.

Frånträdande medlem:

Tillträdande medlem:

Namn:

Namn:

Postadress:

Postadress:

Postnummer och ort:

Postnummer och ort:

Personnummer:

Personnummer:

Antal andelar:

Fastighet:

Anläggningsid:

§ 8 Överlåtelse av medlemskap (utdrag från föreningens stadgar)
Medlem som avhänder sig fastighet eller anläggning som föranlett inträde i föreningen och inte tecknar nytt
abonnemang med föreningen skall överlåta medlemskap och inbetalda insatser till sin efterträdare. Om så inte
sker upphör medlemskapet och den före detta medlemmen hos föreningen kan ansöka om återlösen av
inbetalda insatser till nominellt belopp. Sådan ansökan måste ha inkommit till styrelsen senast sex månader
efter medlemskapets upphörande.
Den som genom överlåtelse har förvärvat medlemskap och inbetalda insatser, skall ansöka om inträde i
föreningen inom sex månader därefter. Om ansökan antas, inträder han som medlem i överlåtarens ställe.
Ansöks inte om inträde inom föreskriven tid eller om ansökan avslås, skall överlåtaren därmed anses ha sagt
upp sig till utträde. Förvärvaren har i sådant fall rätt att sex månader efter avgången få ut sina andelar till
nominellt belopp.
Skulle medlem som avses i första stycket underlåta att överlåta sina andelar till sin efterträdare, får medlemmen
uteslutas ur föreningen av styrelsen. Avgång ur föreningen äger då rum vid den utgång av räkenskapsår, som
infaller näst efter en månad sedan medlemmen uteslutits. Medlem har i sådant fall rätt att sex månader efter
avgången återfå sina insatser till nominellt belopp. Medlem som efterträder tidigare medlem svarar för den
tidigare medlemmens förpliktelser. Medlem som säger upp nätabonnemang med anledning av flytt inom
koncessionsområdet kan efter skriftlig ansökan kvarstå som medlem utan erläggande av ny inträdesavgift om
nytt nätabonnemang tecknas inom sex månader.
Överlåtelse (frånträdande abonnent)
Härmed överlåtes andelar i Boo Energi ek.för.
Enligt gällande stadgar

Inträdesansökan (tillträdande abonnent) I
enlighet med gällande stadgar ansökes om
medlemskap i Boo Energi ek.för.

Datum och underskrift:

Datum och underskrift:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

BOO ENERGI EKONOMISK FÖRENING, Box 103, 132 23 Saltsjö-Boo. Besöksadress: Värmdövägen 657
Telefon 08-747 51 70. E-post: post@booenergi.se. www.booenergi.se. Org. nr: 714000–0204

Frankeras ej
Adressaten
Betalar portot

BOO ENERGI
SVARSPOST
20113181
132 20 SALTSJÖ-BOO

