Information från Frillesås Östra Fibernät

Föreningsstämma 17 juni 2020 kl. 19:00 på Sjögärde Golfklubb eller
online, via Twitch.
Välkommen på föreningsstämma för Frillesås Östra Fibernäts ek. förening 2020.
P.g.a. Covid 19 har styrelsen beslutat om två alternativ för att delta, se nedan. Likt
tidigare år kan man rösta via ombud. I så fall måste ombudet ha med sig en fullmakt.
Alternativ 1)
Närvara fysiskt på Sjögärde golfklubb (klubbhuset). Max 35 medlemmar kommer att få
närvara fysiskt, så föranmälan krävs, senast 10 juni. Anmälan sker via epost eller brev
till någon i styrelsen. Först till kvarn gäller, man får en bekräftelse om man fått plats. Har
man några förkylningssymptom stannar man hemma. Röstning på plats är möjligt.
Välkomna för registering för röstlängden och ta del av handlingar/information från kl.
18.00-18.50. Man får rösta för annan medlem om man har fullmakt (max 10 fastigheter
kan en person representera).
Alternativ 2)
Deltagande online, via Twitch. Årsmötet kommer att livesändas via tjänsten Twitch. Det
går till enligt följande:
Länk till stämman: twitch.tv/frillesasfiber. För att se livesändningen går man till
adressen. Man behöver inte skapa ett konto på Twitch för att se och höra årsmötet. Vill
man däremot kommentera i chatten under sändningen behöver man ett konto. Som bild
kommer årsmötets powerpoint att visas och stämman kommer att ha en mikrofon.
Röstning kommer inte vara i Twitch, utan ska ske med poströstning senast tisdag 16
juni, se separat dokument. Vill man som medlem ha upplysningar från styrelsen (se
separat dokument) ska frågan inkomma senast 10 dagar innan stämman. Under
livesändningen kan man maila, sms:a eller skriva i livesändningens chatt om man har
frågor. Är det fler än 10% av de röstberättigade som vill bordlägga beslutet så kommer
så ske.
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Handlingar till årsmötet finns på hemsidan (www.frillesasfiber.se) senast 24 maj samt i
pappersversion hos styrelsen för avhämtning för de som saknar möjlighet att ta del av
dem via hemsidan.

Fiberhälsningar från styrelsen Frillesås Östra Fibernät ek. för.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fullmakt att representera min fastighet vid föreningsstämma 17 juni 2020
Fullmakt att representera mig/oss (Namn):
Fastighetsbeteckning:
Ombud som företräder min/vår talan (Namn):
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Stadgarna och styrelsen föreslår att följande punkter behandlas

1.

Öppnande av mötet

2.

Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

3.

Godkännande av röstlängden.

4.

Val av två justeringspersoner.

5.

Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6.

Fastställande av dagordningen.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse

8.

Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.

9.

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

10.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

11.

Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

12.

Medlemsavgift och andra avgifter samt budget 2020

13.

Verksamhetsplan 2020 – 2021

14.

Förslag till stadgeförändring (medlemsavgift)

15.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

16.

Val av revisorer och revisorssuppleant.

17.

Val av valberedning, tre personer varav 2 ordinarie och en suppleant. En skall
vara sammankallande.

18.

Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen före årsmötet.

19.

Avslutning

