Kallelse till årsstämma i Fjordnet Fiberförening
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna
på föreningens årsstämma som hålls i
Hörsalen på Ringhals Infocenter den 21
augusti kl 10:00. Det har varit ett
händelserikt år och vi har vuxit snabbt i antal
medlemmar. Entreprenör är vald och
anslutningsavtal är påskrivna, för tillfället
planeras schaktkarta och markägaravtal
signeras.
Ändringar i stadgar
Vi noterade efter föregående årsstämma att några småfel smugit sig in i våra stadgar och
dessa vill vi passa på att rätta till. Det gäller tillägg av punkter i agendan (se bifogad, punkt
6, 13 och 16), samt att stämman skall välja ordförande på ett år.
Vi har således lagt till punkt nr 5.1 där stämman röstar om ändringarna i stadgan
godkänns.
Nya styrelseledamöter
Av personliga och oberoende skäl har två styrelseledamöter valt att lämna sina poster
under pågående mandatperiod. Vi tackar dem för gott samarbete och har tvingats välja in
en ny ledamot för att behålla mandat enligt stadgarna. Styrelsen Tackar Marie Wennerberg
och Björn Larsson för nedlagt arbete samt hälsar Linda Lavi välkommen som ny
sekreterare. Sittande ledamot Maria Linder har tagit över rollen som kassör.
Valberedningens arbete fortlöper som vanligt inför stämman.
Frågor och motioner
Om du har frågor eller önskar lämna in en motion inför mötet är du välkommen att kontakta
någon av oss i styrelsen. Motioner måste vara oss tillhanda senast 19 augusti 2016.
Kontaktuppgifter nedan.
Information från entreprenören
Bynet/IP-Only som är vår upphandlade entreprenör kommer vara på plats efter
årsstämman för att svara på frågor. Det är viktigt att vi får genomföra årsstämman utan att
fastna i frågor kring byggnation av fibernätet. Efter stämman hoppas vi dock att kunna
svara på allas frågor. Om ni redan nu har frågor får ni gärna skicka in dem till oss via Epost så vidarebefordrar vi dem till entreprenören så de kan förbereda tydliga svar. I övrigt
svarar de/vi på frågor så gott vi kan.
Kalle Samuelsson, Ordförande
070-601 38 69, kalle@premium.se

Maria Linder, Kassör
070-256 05 98, malla31@telia.com

Linda Lavi, Sekreterare
070-547 97 45, lindamlavi@hotmail.com

Mattias Berglin, Ledamot
070-636 09 05, mattias.berglin@skanska.se

Bo Andersson, Ledamot

070-811 56 40, bosse@boevy.se

Väl mött!
Kalle Samuelsson
Ordförande Fjordnet Fiberförening

Agenda inför årsstämma
1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av
protokollförare

2. Godkännande av röstlängden
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
5.1. Ändring av stadgar
6. Verksamhetsberättelse
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt hur vinsten eller förlusten
ska disponeras

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10. Frågan om eventuella arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
12. Val av styrelseledamöter
12.1. Sittande ytterligare ett år: Maria Linder Lundgren, Bo Anderson
12.2. I tur att avgå: Kalle Samuelsson, Mattias Berglin
12.3. Att väljas på två år: Ovanstående, samt Linda Lavi
13. Val av ordförande ur den valda styrelsen
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Inkomna motioner
17. Övriga ärenden

