SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING
KALLELSE
Medlemmar i Sätila Fiber Ekonomisk Förening (org 769626-8072) kallas härmed till
Ordinarie föreningsstämma den 18:e april 2015 kl. 11:00 i Sätila Bygdegård.
• Stadgeenliga ärenden
• Kaffe
Årsredovisning för 2014 kommer före mötet att finnas på, www.sätilafiber.se. Vill du
få den per post, skicka en förfrågan till ordförande, nordling.linus@gmail.com
Föredragningslista på nästa sida.
• Kom några from möjligt i god tid för avprickning i röstlängden
• Har ni frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen.
Vi vill även genom kallelsen informera att Styrelsen kommer att föreslå följande
ändringar till stadgarna:
Under § 2; ordet skall tas bort från den sista meningen. Förändringen blir
`Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.´
Under § 15 med underparagraf 9 behöver ett tryckfel tas bort. Förändringen blir
`Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsemedlemmarna.´
Styrelsen föreslår även att medlemsavgiften för 2015 höjs från 100 kr till 200 kr, bland
annat för att möta ett ökat behov av marknadsföring.
För mötet beräknas följande hållpunkter: Från kl. 11:00 – ca 12:30 pågår stämman.
Därefter information/frågestund med inbjudna gäster.

www.satilafiber.se
www.facebook.com/satilafiber
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Till dig som markägare
Efter stämman, och under frågestunden som följer därpå, kommer ni som är
markägare att få mer information om vad Föreningen vill göra och vad vi kommer att
behöva från er, för att projektet ska gå att slutföra.
Det kommer att finnas tillfälle att ställa frågor till både styrelsen och personer med
erfarenhet av fiberprojektering.
Till markägare som inte är med från kl. 11:00 vore det därför bra om ni närvarande
från ca 12:30 och framåt.
OBS
Om ni får kallelsen per brev har vi inte er mailadress i vårt register. Vänligen meddela
den till nordling.linus@gmail.com så att ni framöver kan få ta del av våra utskick.
Välkomna hälsar Styrelsen
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Dagordning för SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING
Lördag 18 april kl. 11:00 2015 i Sätila Bygdegård
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mötets öppnande
Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
Godkännande av röstlängden.
Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Fastställande av dagordningen.
Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning)
Revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2015 blir 200 kr.
12. Val av ordförande till styrelsen
13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara
sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens
stadgar, och som anmälts till styrelsen senast en (1) månad förestämman.
Styrelsens förslag till stadgeändringar.
§ 2. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja föreningens
tjänster.
§ 15.9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
17. Stämman avslutas
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