
.f.
Kallelse till ordinarie föreningsstämma i 
Södra Gaperns Fiberförening ef

Datum: Söndag 17:e juni 2018

Tid: 19.00

Plats: Fd. Missionshuset i Snårstad

Röstregistrering startar 18.30

Medlemmar som erlagt medlemsavgift för 2018 är röstberättigade.

Stämmohandlingar kommer att finnas på hemsidan www.gapern.se och på 
plats vid stämman.

Medlem som önskar ta upp ytterligare punkter under övriga ärenden skall        
skriftligt inkomma med detta till styrelsen senast den 8:e juni. Eventuella 
tillkommande ärenden uppdateras endast på hemsidan.

Program

• Kaffe serveras

• Ordförande hälsar välkommen

• Styrelsen informerar om vad som hänt under 2017 och senaste nytt 
rörande hanteringen av fibernätet och dess tjänster.

• Ordinarie stämmoförhandlingar

• Stämman avslutas

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!

Södra Gaperns Fiberförening e.f.
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Stämmoförhandlingar

1) Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av 
stämmoordförandens val av protokollförare

2) Godkännande av röstlängden

3) Val av en eller två justeringsmän

4) Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

5) Fastställande av dagordning

6) Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

7) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, 
samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda 
balansräkningen ska disponeras

8) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

9) Frågan om arvoden till styrelseledamöterna

10) Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

11) Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
som ska väljas

12) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13) Val av revisorer och ev revisorssuppleanter

14) Val av valberedning

15) Övriga ärenden
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Fullmakt

Härmed lämnar jag fullmakt för nedanstående person att rösta för min räkning
vid Södra Gaperns Fiberförening e.f. ordinarie föreningsstämma 2018-06-17.

Namn:_____________________________________________

Personnummer:______________________________________

Karlstad __/__ 2018

______________________________________
Underskrift

______________________________________
Namnförtydligande

______________________________________
Fastighetsbeteckning

Bevittnas:

__________________________           _________________________
Underskrifter

__________________________           _________________________
Namnförtydliganden
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