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Dagordning
§1

Mötet öppnas

§2

Val av ordförande för mötet och anmälan av protokollförare

§3

Val av två justeringspersoner för mötet

§4

Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

§5

Fastställande av dagordning

§6

Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

§7

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt hur
vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

§8

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter

§9

Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer

§10

Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår

§11

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

§12

Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter

§13

Val av föreningsordförande

§14

Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

§15

Val av valberedning och sammankallande

§16

Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämma

§17

Mötet avslutas

Välkomna
Styrelsen för Mokällan Fiber Ekonomisk Förening

Information inför årsstämma.
Vi kommer under punkten styrelsens årsredovisning redogöra för fiberbyggnationen med
ekonomisk byggkalkyl och ekonomiskt utfall samt svårigheter som projektet mött. Här vill vi
också få synpunkter på vad som var och en upplevt som bra och vad som kunde gjorts
bättre.
Med utgångspunkt av vad den ekonomiska redovisningen visar om snittkostnaden per
anslutning så kommer styrelsen på punkt 16 att föreslå ett beslut om vad kommande
anslutningar ska ha för minimipris. Nivån på det beloppet kommer vi redovisa efter nästa
styrelsemöte och senast en vecka innan årsstämman till föreningsmedlemmar.
På punkten om ersättningar till styrelse kommer styrelsen sammanställa en redovisning om
nedlagd tid i fiberprojektet som kommer delges valberedningen att diskutera.
Förvaltningsberättelsen är i alla delar inte färdig än. Men kontakta Per-Göran Sigfridsson om
ni vill få den hemskickad i sin helhet inför stämman. Vi kommer också att ha ett exemplar i
Lenas Gårdsbutik i Lilla Vångerslät för påseende för den intresserade. När de är tillgängliga
meddelas per sms och hemsida.

