BUTIKS OCH CAFÉ SERVICE TILL SANDNÄSUDD
Andelslaget har registrerats 28.04.2014 för att
fortsätta butik-, café- och bränsletjänster i
Sandnäsudd. Officiella namnet är Sandnäs
Kauppa ja Kahvila Osuuskunta, Sandnäs Butik och
Café Andelslaget. Andelslaget är tvåspråkigt.
Att bevara butik och café verksamheten på orten
är viktigt för både fastbosatta och sommargäster.
Vi vill också säkra att våra barn och barnbarn lär
sig använda vår gemensamma bybutiks service,
och bevarar vår träffpunkt i skärgården.
Sandnäsudds bybutik och café är en plats var det
också i fortsättningen arrangeras evenemang, var
man träffar vänner och bekanta och var man kan
knyta nya kontakter. Genom att bli medlem i
andelslaget är du med och säkrar verksamheten
även i framtiden. Medlem kan vara en person
eller ett registrerat samfund.
Sandnäsudds butiks och cafés fastigheter och
därtill hörande markområden har övergått I
andelslagets ägo 03.11.2014. Köpet var meningen
att finansieras delvist med banklån och delvist
med av medlemmarna insamlade andelar.
Målsättningen var att insamla av medlemmarna
som eget kapital 200.000 euro och att täcka
slutliga arvodet 300.000 euro med lån. Då
medlemsandelarna inte nådde målsättningen
under säsongen 2014 finansierades skillnaden
med ett interimt lån på 100.000 euro.
Det av medlemmarna insamlade kapitalet kan
bestå av andelar och av frivilliga andelar. Varje
medlem måste inlösa en andel I andelslaget på
femhundra (500 ) euro, så kallad egentlig
andelskostnad . Varje medlem kan därtill om han
så vill delta med en eller flera frivilliga andelar på
500 euro var, för att befrämja verksamheten.
Skriv I så fall ett meddelande I betalningens
budskapsfält t.ex. 5X500,- frivilliga andelar. Varje
medlem har en rösträtt oberoende an mängden
andelar ( egentiga och frivilliga.) Av alla som har
möjlighet önskar vi att delta med frivilliga andelar
för att hjälpa andelslaget att finansiera
köpesumman. Detta frivilliga enddelsarvode har
fastställts till maximalt tiotusen (10,000) euro.
Dessa frivilliga andelar har prioritet över de
egentliga andelarna, om andelslagets verksamhet
av någon orsak termineras och egendomen
realiseras och tillkomna medel returneras åt
andelslagets medlemmar (se paragraf 29§).

Olika typer av medlemsförmåner kommer att
planeras och har tekniskt möjligjorts med hjälp
inbyggda funktioner och medlemsregister i nytt
kassaprogrammet samt medlemskort som vi
kommer att dela ut inom nära framtid. Olika typs
förmåner har beaktats och de kan t.ex avnjutas
vid inköp, som förmåner och/eller prioritet till
evenemang etc. En möjlighet är att arrangera
evenemang som är endast fär medlemmar.
Förmånerna kan vara långvariga
medlemsförmåner, kampanj-typs förmåner och
förmåner bundna till evenemang. Av aktuella och
långvariga förmåner görs beslut och informeras i
ett senare skede när verksamheten har kört
ordentligt igån.
Medlemsanslutning och betalning av
andelsarvode.
För att ansluta sig som medlem skall man betala
ett arvode på 500 euro. Bank kontot för
betalningen är Andelsbanken: FI74 5549 6620
0789 19.
Följande uppgifter bör framgå ur budskapsfältet:
Medlemmens förnamn och efternamn/registrerat
samfund, e-post och/eller adress samt telefon
nummer. Medlemskapet bekräftas så fort det
uppenbarar sig på kontoutdraget.
Andelslagets Direktion
Medlemmarna i direktionen använder högsta
makten i andelslagets ärenden i de ordinarie eller
extra sammankallade möten (se paragraf 10§).
Andelslagets praktiska funktion sköts av styrelsen,
vars uppgifter är upplagda i förordningarna (1315§). I styrelsen har valts sju (7) medlemmar.
Tillägsuppgifter
Du kan följa med andelslagets verksamhet i
facebook: Sandnäs Kauppa ja Kahvila eller på web
sidan www.sandisbutik.fi
Sandnäs Butik och Cafe Andelslaget. FO nummer:
2613107-6
Tillägsinformation angåedne andelsagets
verksamhet: 045 3478790
Närbutiken är viktig för oss alla !

