2019-05-07

Kallelse till samtliga medlemmar

Årsstämma för
Prässebo Fiber Ekonomisk Förening, PFEF,
den 15 juni 2019, kl. 10:00 – 12:00, Alegården, Nygård

Bäste medlem i Prässebo Fiber Ekonomisk Förening!
Föreningen håller årsstämma den 15 juni kl. 10:00 i Alegården, Nygård. Dagordning
bifogas.
Årsstämman inleds med lägesuppdatering av bredbandsuppbyggnad. Därefter följer
sedvanliga årsmötespunkter.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan och även tillgängliga i
möteslokalen.
Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Medlem som inte kan närvara vid
stämman kan ge annan person fullmakt att företräda medlemmen. Fullmakten skall
vara skriftlig, mall finns på www.prassebofiber.se Ett ombud får inte företräda mer än
en medlem, utöver sig själv.
Vid frågor kontakta gärna någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan
www.prassebofiber.se
Frågor kan även skickas via mail till gunnar.hall@prassebofiber.se
Fika och lättare tilltugg serveras.

Välkomna!
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Prässebo Fiber Ekonomisk Förening, PFEF

Årsstämma den 15 juni 2019
Dagordning – enligt föreningens stadgar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mötets öppnande
Upprättande och godkännande av röstlängden
Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
Val av två justerare tillika rösträknare
Närvarorätt för icke medlemmar
Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Fastställande av dagordning
Styrelsens årsredovisning
Revisionsberättelse
Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt om hur
vinst ellerförlust enligt fastställd balansräkning ska disponeras
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fråga om arvoden till styrelseledamöten och revisorer
13. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
14. Val av ordförande 1 år
15. a. Fastställande av antal övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
15.b. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
16.a. Fastställande av antal revisorssuppleant/er
16. b. Val av revisorer och eventuell/a revisorssuppleant/er
17. a. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen, lägst två och högst fem
personer, varav en sammankallande
17.b. Val av valberedning
18. Inkomna ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före
stämman
19. Övriga frågor & frågestund
20. Mötets avslutande

