Förslag till dagordning vid ordinarie
föreningsstämma i Lagmansholm-Holsfiber ek.för.
Torsdag den 17 mars 2016
1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes
val av protokollsförare.
2. Godkännande av röstlängd.
Styrelsens förslag: Röstlängd upprättas vid behov.
3. Val av två justeringsmän.
4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
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.
9. Frågan om arvode till styrelseledamöter och revisorer.
10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår 2017.
Styrelsens förslag: 100 kr (oförändrat)
11. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare.
I tur att avgå 2017: Kenneth A, Per Arne D, Viktor L, Erik Ö
I tur att avgå 2016: Anne-Marie C, Tore N, Henri S
12. Val av föreningsordförande t o m nästa ordinarie stämma.
13. Val av revisorer och eventuella ersättare. Väljs på ett år.
Dag G, Lennart L med Gerhard S ersättare
14. Val av valberedning, minst två personer, varav en sammankallande.
Per-Åke D, Fredrik H

15. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enl. lag eller
stadgarna.
15.1 Styrelsens förslag till stadgeändring
1. Styrelsen föreslår ny lydelse av stadgarnas §10 enl följande:
§ 10 Styrelse
Styrelsen (inkl. ordf.) skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem ersättare.
I styrelsen skall kvinnor vara representerade. Till styrelsen kan också ej medlemmar väljas
till ledamöter
Ordförande väljs på föreningsstämman på ett år, dvs. fram till slutet av den ordinarie
föreningsstämman som hålls påföljande räkenskapsår, medan övriga styrelseledamöter och
ersättare väljs av föreningsstämman på två år, dvs. fram till slutet av den ordinarie
föreningsstämman som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär
halva styrelsen väljs varje år.
Förutom ordföranden konstituerar sig styrelsen själv.
Ersättare i styrelsen tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.

2. Styrelsen föreslår också att Bilaga 1 till stadgarna ändras så att området
kring Vittenevägen läggs utanför föreningsområdet. Ny Bilaga 1 kallas
Bilaga 1 rev A
Styrelsen föreslår ny lydelse av stadgarnas §3 enl följande:
§ 3 Föreningens säte och verksamhetsområde
Föreningens styrelse har sitt säte i Vårgårda kommun.
Föreningens verksamhetsområde redovisas på kartan i Bilaga 1 rev A Stadgar.
Styrelsen får besluta om mindre avsteg från redovisad gräns på kartan.

Stadgeändringar skall beslutas av två på varandra följande föreningsstämmor.

