Dagordning för ordinarie föreningsstämma för Lärbro Fleringe Fiber Ekonomisk förening den 12
februari 2022

§1

Mötets öppnande

§2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman

§3

Godkännande av röstlängd

§4

Val av justeringsmän

§5

Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande

§6

Fastställande av dagordning

§7

Föredragning av årsredovisningshandlingar och revisorernas berättelse samt fastställande av resultat- och
balansräkning

§8

Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hantering av årets förlust enligt den
fastställda balansräkningen

§9

Fråga om ansvarsfrihet för förbundets styrelses ledamöter för den tid revisionen omfattat

§ 10

Fastställande av arvoden, traktamenten och eventuella andra ersättningar till styrelsens ledamöter

§ 11

Fråga om budget för innevarande räkenskapsår

§ 12

Medlemsavgift och andra avgifter

§ 13

Val av ordförande, styrelseledamöter, revisorer, ersättare för revisorer samt valberedning

§ 14

Beslut om ändring av föreningens stadgar enligt förslag från styrelsen. Ordalydelsen i den första meningen i § 6
föreslås vara:
Varje medlem skall betala en insats om 21 000 kr per fastighet med ansluten fiberanläggning samt tillkommande
insats om 9 000 kr för ytterligare anslutning av byggnad/lägenhet på samma tomt.
Nuvarande ordalydelse är:
Varje 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.
Ett beslut på föreningsstämman den 20 juni 2021 måste åtföljas av ett likalydande beslut på efterföljande
föreningsstämma för att stadgeändringen skall träda i kraft.

§ 15

Beslut om att ge styrelsen i uppdrag att placera överskottslikviditet med avkastning enligt följande:
Föreningens överskottslikviditet definierad som likvida medel som inte behövs för kommande
tolvmånadersperiods negativa nettokassaflöde (för närvarande cirka 50 tkr) får placeras i obligationer och
räntefonder. Placering får inte ske i aktier, aktiefonder, terminer eller optioner. Placering får ske i värdepapper
emitterade av svenska staten, svenska bostadsfinansieringsinstitut, svenska aktiebolag samt i svenska och globala
räntefonder. Placering hänförlig till en enskild emittent får utgöra maximalt 10 procent av portföljens totala
marknadsvärde med undantag för svenska räntefonder och av svenska staten emitterade räntebärande
värdepapper.

§ 16

Övriga ärenden

§ 17

Mötet avslutande
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