Dagordning vid ordinarie föreningsstämma
Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening
måndag den 16 mars 2015 kl 19
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas enligt stadgarna §15:
1.

Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av
protokollsförare.

2.

Godkännande av röstlängd.
Förslag: Upprättas vid behov om/när röstning enligt röstlängd ska genomföras

3.

Val av två justeringsmän.

4.

Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Max 4 v, min 2 v enl. stadgarna

5.

Fastställande av dagordning.

6.

Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse.

7.

Beslut om att fastställa resultaträkning och balansräkning samt beslut om
hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.

8.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
(Styrelsen deltar inte i beslutet)

9.

Frågan om arvode till styrelseledamöter och revisorer.

10. Medlemsavgift för verksamhetsåren 2015 och 2016.
Styrelsens förslag: 100 kr per år för båda åren. För medlemmar med beslut under
sista kvartalet 2014 gäller inbetald avgift också året 2015.
11. Val av föreningsordförande t o m nästa ordinarie stämma.
Tore N vald t o m stämma 2015.
Valberedningens förslag:
12. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare.
Styrelse vald t o m stämma 2015: Kenneth A, Per-Arne D, Viktor L.
Valda t o m stämma 2016: Ann-Marie C, Tore N, Henri S.
Valberedningen kan föreslå utökat antal (min 3 - max 9 med max 5 ersättare enl.
stadgarna)
13. Val av revisorer och eventuella ersättare.
Valda t o m stämma 2015: Lennart L och Gerhard O.
Valberedningens förslag:

14. Val av valberedning, minst två personer, varav en sammankallande.
Valda t o m stämma 2015: Per-Åke D (=sammankallande) och Fredrik H
Förslag till stämman:
15. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enl. lag eller stadgarna (eller
förslag från medlemmar eller styrelse).
a) Info om verksamhetsplan i stort
Huvudaktiviteterna 2015 planeras vara:
Fortsatt medlemsvärvning t ex. genom områdesansvariga.
Bevakning av nya landsbygdsprogrammet och länsstyrelsens bidragsvillkor.
Miljö och kultur/fornminnessamråd hos länsstyrelsen för det planerade
fibernätet.
Förberedelse för upphandling av material och tjänster till eget
anläggningsarbete.
Planering för extra föreningsstämma efter erhållet bidragsbeslut med
stämmobeslut om ”egen” grävstart.
Upprätta markavtal före ”egen” grävstart. Diskussion om intrångsersättning vid
ev. kommersiell försäljning.

b)

…………..

16. Stämmans avslutning

