
Kallelse till föreningsstämma i Lärbro Fleringe Fiber Ekonomisk förening 

Styrelsen kallar till föreningsstämma söndagen den 19 februari 2017 klockan 11 i matsalen 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. Ändringar av stadgarna. 

17. Övriga ärenden. 

Årsredovisningshandlingar för 2016 enligt punkt 6 finns anslagna på föreningens hemsida. 

Styrelsen har för avsikt att under punkt 11 föreslå att medlemsavgiften sätts till 0 kr och att serviceavgiften 

sätts till 0 kr, men att styrelsen har möjlighet att införa avgifter senare under året om föreningens likviditet så 

kräver.  

Valberedningen kommer att under stämman presentera förslag till val enligt punkterna 1 och 3 samt 12 till 15. 

Under punkt 16, Ändringar av stadgarna, har styrelsen för avsikt att, utöver de ändringar som föreslogs till 

föregående års föreningsstämma, föreslå att skrivningen i stadgarnas § 1, § 4, § 6, § 7. § 8 respektive § 11 

ändras eller förtydligas enligt nedan (hela texten återfinns på hemsidan).  

 Under § 1 FIRMA rättas texten Föreningens namn är Lärbro ekonomisk förening till Föreningens namn är 

Lärbro Fleringe Fiber Ekonomisk förening.   

 Under § 4 MEDLEMSKAP skjuts följande förtydligande mening in efter den andra meningen som lyder. Om 

en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. Har medlem flera 

fastigheter som omfattas av föreningens verksamhet och/eller har medlemmen flera anslutningar på 

fastigheten anses medlemmen ha medlemskap för var och en av fastigheterna och/eller var och en av 

anslutningarna. 

 Under § 6 MEDLEMSINSATS sker anpassning till rådande förhållande genom att till den sista meningen 

lägga: Med avsteg från huvudregeln i 4 kapitlet 1 § lag (1987.667) om ekonomiska föreningar återbetalas 

en insats inte. Om medlem avyttrar fastighet med ansluten fiberanläggning och om fastigheten 

förvärvas av person som söker och beviljas medlemskap i föreningen, kan emellertid återbetalning ske 

av insats förutsatt att den nya medlemmen betalar motsvarande belopp i insats till föreningen genom 

att ett överlåtelseavtal tecknats mellan avyttraren och förvärvaren. 

 Under § 7 ÅRSAVGIFT utökas utrymmet för medlemsavgift från 300 kr till maximalt 1000 kr per år. 

 Under § 8 ÖVRIGA AVGIFTER ändras den inledande mening För utnyttjande av föreningens tjänster skall 

avgift utgå till För utnyttjande av föreningens tjänster kan avgift utgå.  

 Under § 11 STYRELSE utgår samtliga hänvisningar till styrelsesuppleanter. 

Lärbro den 25 januari 2016 


