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Föreningsstämma 6 april 2022 kl. 19:00.  

Välkommen på föreningsstämma för Frillesås Östra Fibernäts ek. förening 2022.  

Mötet genomförs på Stuvs bygdegård. 

Styrelsen är tacksam för att medlemmar gör en föranmälan med namn och efternamn 

samt antal personer som kommer med på mail till styrelse@frillesasfiber.se.  

Handlingar till årsmötet finns på hemsidan (www.frillesasfiber.se) senast 2 veckor innan 

mötet (planen är att alla handlingar är på plats när kallelsen går ut) samt i 

pappersversion hos styrelsen för avhämtning för de som saknar möjlighet att ta del av 

dem via hemsidan. 

Notera särskilt handlingar kring vägval för nätets framtid och punkt 12 i dagordningen. 

Styrelsens avsikt är att ställa frågan på årsmötet om vilket av de två alternativen  vi ska 

undersöka vidare under kommande året. 

Alla medlemmar är välkomna att närvara eller att skicka in nedan fullmakt till styrelsen 

innan mötet (max 10 fastigheter kan en person representera). 

 

 

 

Fiberhälsningar från styrelsen Frillesås Östra Fibernät ek. för. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

Fullmakt att representera min fastighet vid föreningsstämma 6 april 2022 

Fullmakt att representera mig/oss (Namn):   

Fastighetsbeteckning:    

Ombud som företräder min/vår talan (Namn):    
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http://www.frillesasfiber.se/


 Information från Frillesås Östra Fibernät 
 
 
 

   
 

Stadgarna och styrelsen föreslår att följande punkter behandlas 

 

1. Val av mötesordförande & mötessekreterare 

2. Godkännande av röstlängden 

3. Val av justeringspersoner 

4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

5. Fastställande av dagordningen 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. information om genomförd 

stadgeförändring efter styrelsebeslut 

7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen 

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om 

disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer 

11. Styrelsens förslag medlemsavgift andra avgifter och budget. 

12. Verksamhetsplan 2022- 2023 inkluderat vägval för nätets framtid 

13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

14. Val av revisorer och revisorssuppleant 

15. Val av valberedning 

16. Övriga ärenden (anmälda i förväg) 

17. Avslutning 

 

 

 


