Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening

Kallelse till extra föreningsstämma
Tid:
Plats:

Tisdag den 26 april 2016 kl 19
Hols Församlingshem

Kvällens upplägg i stort:
Den extra föreningsstämman skall slutligt besluta om de stadgeändringar som
beslutades en första gång på den ordinarie föreningsstämman 2016-03-17 samt
besluta om egen anläggningsstart efter att föreningen fått statligt
investeringsstöd för fibernätet. (se förslag till dagordning)
Fikapaus tas när det är lämpligt.

Kallelse till extra föreningsstämman sker genom utläggning på hemsidan, med
e-post samt snigelpost till dom som inte uppgett e-postadress.

Välkomna!!
Styrelsen

Dagordning för extra föreningsstämma i LagmansholmHolsfiber ek.för. Tisdag den 26 april 2016
1. Öppnande av stämman
2. Upprättande av röstlängd.
Styrelsens förslag: Röstlängd upprättas vid behov.
3. Val av två justeringsmän.
4. Frågan om den extra föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
Stadgekrav: Kallelse skall gå ut tidigast fyra veckor och senast en vecka före
extra föreningsstämma.
5. Fastställande av dagordning.
6. Slutlig fastställelse av stadgeändringar som beslutats första gången vid
ordinarie föreningsstämma 2016-03-17
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.
7. Beslut om egen grävstart
Föreningen har fått bidrag (4 600 000 kr) från
Länsstyrelsen/Jordbruksverket.
Resterande kostnad för investeringen skall finansieras med medlemsinsatser
och anslutningsavgifter (3000 kr+moms/anslutning). Investeringskalkylen
indikerar att medlemskostnaden för en anslutning av en fastighet blir 20 00025 000 kr.
Insatsgränserna i stadgarna är lägst 13 000 kr och högst 23 000 kr.
Gräventreprenör och materialleverantör är upphandlade och kan avropas vid
behov. Gräventreprenören kan påbörja arbetet efter sommaren 2016 då han
har avslutat pågående optoslanggrävning.
Styrelsens förslag till beslut: Föreningen skall påbörja det egna
anläggningsarbetet när upphandlad entreprenör har avslutat pågående
optoslanggrävning.
8. Övriga informationsfrågor
Information från styrelsen
9. Stämmans avslutning

