
Kallelse till föreningsstämma i Lärbro Fleringe Fiber Ekonomisk förening 
Styrelsen kallar till föreningsstämma söndagen den 6 mars 2016 klockan 16 i gymnastiksalen vid 
Lärbro skola.  
Vid föreningsstämman kommer följande ärenden att behandlas: 

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman. 
2. Godkännande av röstlängden. 
3. Val av två justeringsmän. 
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 
5. Fastställande av dagordningen. 
6. Framläggande av styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av 

årets vinst enligt den fastställda balansräkningen. 
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 
9. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer. 
10. Presentation av budget. 
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 
12. Val av ordförande. 
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 
14. Val av revisor(er) och revisorssuppleant. 
15. Val av valberedning och sammankallande. 
16. Övriga ärenden. 

Årsredovisningshandlingar för 2015 enligt punkt 6 finns anslagna på föreningens hemsida. 
Styrelsen har för avsikt att under punkt 11 föreslå att medlemsavgiften för 2016 sätts till 0 kr och att 
en serviceavgift om 51 kr per månad tas ut för varje enskild fiberanläggning om detta är nödvändigt 
med hänsyn till föreningens likviditet. Vidare kommer styrelsen att föreslå att nytillkomna 
medlemmar som ansluter sig till föreningens fibernät utöver medlemsinsatsen skall betala en avgift 
som dels avser att täcka föreningens merutgifter för nya anslutningar, dels avser att tillse att 
efteranslutningar inte blir mer ekonomiskt förmånliga än anslutningar avtalade före april 2015.  
Valberedningen kommer att under föreningsstämman presentera förslag till val enligt punkterna 12 
till 15. 
Under punkt 16, Övriga ärenden har styrelsen för avsikt att föreslå att skrivningen i stadgarnas § 6 
respektive § 18 ändras. 

 I § 6 Medlemsinsats föreslås texten i de två inledande meningarna ändras så att dessa 
överensstämmer med innebörden i fastighetsanslutningsavtalen: Meningarna Varje medlem 
ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 200 kronor. Insatsen skall betalas kontant när 
medlemskap har beviljats., ersätts med meningen Medlem skall betala en insats om 20 000 
kr per fastighet med ansluten fiberanläggning samt tillkommande insats om 8 000 kr för 
ytterligare anslutning av byggnad/lägenhet på samma tomt.. 

 I § 18 Kallelse och andra meddelanden, föreslås skrivningen i den inledande meningen ändras 
så att texten Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen via e-post eller brev., ersätts 
med texten: Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen via e-post.. 

Lärbro den 20 februari 2016 


