Kallelse till ordinarie årsstämma med
Hillareds Fibernät Ek. För.
Tid:
Plats:

2018-06-28 kl. 19.00
Hillareds Bygdegård

Vi inleder med en gäst, Edin Delkic, från Net at Once. Ta tillfället att fråga om det är något ni
undrar över med avseende på driften. Därefter en kort information om det aktuella läget för
fibersatsningen i Hillared. Vi försöker också att besvara alla era frågor. Därefter övergår vi till den
ordinarie årsstämman med föreningen för att ta beslut enligt nedanstående dagordning.
Alla handlingar till mötet finns inom kort att hämta på www.hillared.se under Fiberföreningen.
Medtag själv i digital- eller pappersform till mötet.
Dagordning för ordinarie årsstämma med Hillareds Fibernät Ek. För.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mötets öppnande.
Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
Godkännande av röstlängden.
Val av två justeringspersoner.
Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Fastställande av dagordningen.
Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
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. Budget.
12. Medlemsavgift och andra avgifter.
13. Val av ordförande.
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15. Val av revisorer och revisorssuppleant.
16. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
17. Förslag från styrelse. Stadgeändring.
18. Motion från medlemmar.
19. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och
som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före föreningsstämman.
20. Mötets avslutande.
För vår planering vill vi att ni anmäler er till Claes Bergqvist 033-282043, 0706-284299, eller ännu
hellre per e-post claesbergqvist@telia.com. För att lättare kunna informera er vill vi att ni meddelar
er e-postadress till claesbergqvist@telia.com.
Om ni vill slippa pappersfakturor och därmed faktureringsavgiften kan ni betala till föreningen via
Autogiro eller E-faktura. Hör av er till Claes Bergqvist för ytterligare information.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen
Adress
Hillareds Fibernät Ek. för.
Ringvägen 20
512 76 HILLARED

Telefon/e-post
033-282043
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