Tunge Fiber ekonomisk förening
Kallelse till Ordinarie föreningsstämma
Torsdagen den 6 April 2017, kl. 19.00 – 21.00, i Alegården
(Låcktorp 144, 460 11 Nygård)

På ordinarie föreningsstämma skall bifogad dagordning behandlas.
Styrelsen kommer att ge en lägesrapport om hur projektet framskrider,
samt besvara frågor från medlemmarna.
Styrelsen kommer inom kort att teckna ett kommunikationsoperatörsavtal med det bolag som skall ljussätta vårt nät. Enligt
tidplanen med totalentreprenören skall de passiva nätet vara klart för
slutbesiktning 2017-05-05, och vi skall alltså kunna ta vårt fibernät i drift
runt halvårsskiftet i år.
Vid stämman kommer en av de valda tjänsteleverantörerna att närvara
och informera om vilka tjänster som de kommer att tillhandahålla.
Vid mötet har varje medlem en röst. Medlem som inte kan närvara vid
mötet kan ge annan person fullmakt att rösta i dennes ställe. Fullmakten
skall vara skriftlig. Ett ombud får bara företräda en medlem.
Fullmakt finns under dokument på: www.tungefiber.se
Stämmohandlingar finns att erhålla från ordförande eller via hemsidan
senast en vecka innan stämman.
Välkomna!
Styrelsen Tunge Fiber ekonomisk förening
P.S. Anmäl gärna huruvida ni avser deltaga, då vi tänkte bjuda på fika.
Svara till info@tungefiber.se eller per telefon till:
Antje Libera Tel 0763-55 95 15 eller Inger Tegemyr Sköldén Tel: 0703-38 03 05
Tunge Fiber ekonomisk förening
c/o Tommy Lindgren
Högås 279
463 71 Lödöse
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Dagordning
Följande ärenden behandlas:
1.

Mötets Öppnande

2.

Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av
protokollförare

3.

Presentation av fiberprojektet. Läget nu och planerade aktiviteter

4.

Upprättande och godkännande av röstlängden

5.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

6.

Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

7.

Fastställande av dagordning

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt revisionsberättelsen

9.

Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt disposition
av årets resultat enligt fastställd balansräkning

10.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11.

Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

12.

Medlemsavgift för kommande verksamhetsår och andra avgifter

13.

Val av ordförande för ett år

14.

Fastställande av antal övriga styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter

15.

Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

16.

Fastställande av antal revisorssuppleanter

17.

Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

18.

Fastställande av antal ledamöter i valberedningen, lägst två personer, varav en
sammankallande

19.

Val av valberedning

20.

Inkomna ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
föreningens stadgar

21.

Övriga ärenden

22.

Stämmans avslutande
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