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Till alla medlemmar 
 

Kallelse till ordinarie årsmöte  

onsdag 24/8 2016 kl 19 i  Uddaredsskolans matsal  
 

Denna kallelse samt övriga årsmöteshandlingar (bokslut, budget och 
förvaltningsberättelse) kommer inom kort också att finnas på hemsidan 
(www.uddaredfiber.se) under Dokument - Kallelser. 
 
Enligt våra stadgar skall ordinarie årsmöte hållas senast i augusti 
och följande punkter (1-16) skall behandlas. 
 

Förslag till dagordning  

 
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.  
2. Fastställande av dagordningen.  
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.  
5. Godkännande av röstlängden.  
    Stämmans ordförande skall, om det behövs, upprätta en förteckning över  
      närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd). ( SFS 1987:667) 

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.  
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition  
    av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.  
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.  
9. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.  
10. Beslut om årsavgift och andra avgifter.  
11. Beslut om budget.  
12. Val av styrelseordförande 
13. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.  
14. Val av revisorer och revisorssuppleant.  
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.  
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar,  
      och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.  
17. Övriga frågor 
 

 

Floda 2016-08-10 
 
Bästa hälsningar 
Styrelsen för Uddared Fiber 
 
 
Se kommentarer nedan! 
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Kommentarer till dagordningen 
 
Punkt 9: Styrelsen föreslår samma ersättning som förra året,  

dvs 1.000:-  per ledamot. 
 
Punkt 10:  Styrelsen förslår att årsavgiften, som var 0:- det gångna 

budgetåret sätts till 200:- för budgetåret 2016-2017.  
 
Punkt 12, 13: Styrelsen föreslår att Andreas Öberg väljs som ordförande sedan 

Ulrik Lindgren avsagt sig omval. Ulrik kvarstår dock gärna i 
styrelsen. Lars-Olof Wester har avsagt sig omval av hälsoskäl. 
 
Styrelsens förslag till övriga ledamöter är: 
Ulrik Lindgren, ordinarie (omval) 

 Anders Kihlström, ordinarie (omval) 
Svenning Svenningsson, ordinarie (omval) 
Bengt Ögren, ordinarie (omval) 
 
Peter Törnqvist, suppleant (omval) 
Rickard Plato, suppleant (omval) 
 


