
 

 

Kallelse till årsmöte 
  

Onsdagen den 26 maj kl. 19:00 via Microsoft Teams. 

Välkomna att delta via webbmöte. Länk till mötet kommer finnas på 
www.gasenefiber.se några dagar innan mötet. Det går att testa att ansluta till mötet i 
förväg för att se så allt fungerar som det skall. Där hittar ni även dagordningen. 

 

Faktura för 2021 

Vi har en fortsatt bra likviditet i föreningen och har därför beslutat att återbetala delar av 
insatsen genom avdrag på fakturan. Vi kommer varje år framöver att ta ställning till eventuell 
återbetalning av instansen. 

 

Kontaktuppgifter 

Några av er har säkert bytt telefonnummer eller mejladress. Hör gärna av er till oss så vi kan 
uppdatera era uppgifter om vi behöver komma i kontakt med er. 

 

Skall ni sälja er fastighet?  

Glöm inte att informera om att det krävs en insats i föreningen för att använda anslutningen. 
Det smidigaste är om ni kan komma överens om överlåtelse av er insats. Ett dokument finns 
att hämta på hemsidan. Har ni dessutom ett markavtal på fastigheten skall nya ägare 
informeras om att det avtalet följer med. 

 

Styrelsen för Gäsene fiber Ekonomisk förening 

www.gasenefiber.se 

Herman Lennartsson (ordf.) 0702-08 97 88, herman@gasenefiber.se 

Anders Richardsson (kassör) 0709-47 43 57, anders@gasenefiber.se 

Michael Bergqvist (sekr.) 0705-19 47 72, michael@gasenefiber.se 

Lennart Hegg 0513-507 55, 0702-79 02 56, lennart@gasenefiber.se  

Henrik Max 0733-88 22 66, henrik@gasenefiber.se  



 

 

 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 

3. Godkännande av röstlängden. 

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

6. Fastställande av dagordningen. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse föredras. 

8. Styrelsens ekonomiska redovisning föredras.  

9. Revisionsberättelsen föredras. 

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

11. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om 
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

12. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 

13. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 

14. Beslut om antal ledamöter i styrelsen. 

15. Val av ordförande. 

16. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 

17. Val av revisorer och revisorssuppleant/er. 

18. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande. 

19.  Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens 
stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman. 

20. Mötets avslutande. 


