Inbjudan till föreningsstämma
Knatt (vid Tavlebordsvallen) – tisdag 8/6 18:00
Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid
stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika
rösträknare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig
ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisning och
revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen
och resultaträkningen samt om disposition av
årets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
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Beslut om ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna.
Frågan om arvoden till styrelseledamöterna
och revisorer.
Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
Val av ordförande
Val av övriga styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter.
Val av revisorer och eventuell
revisorssuppleant/er.
Val av valberedning, lägst två och högst fem
personer, varav en skall vara sammankallande.
Övriga ärenden som ska tas upp på
föreningsstämman enligt lag eller föreningens
stadgar, och som anmälts till styrelsen senast
fyra veckor före stämman.
Mötets avslutande

Inbjudan till föreningsstämma
Med anledning av rådande pandemi och rekommendationer om att
inte ses i större grupper, samt lagstiftning som förhindrar fler än 8
personer att träffas, så har styrelsen för avsikt att genomföra stämman
med hänsyn tagen till det aktuella läget.
Vi ser helst att endast personer berörda av omval, styrelsemedlemmar,
revisorer och valberedning deltar fysiskt.
Valberedningen har genomfört sitt arbete och det har resulterat i
förslag till omval för samtliga vars förordnande går ut.
Att genomföra stämma i digital form medför problem vid t.ex.
rösträkning och styrelsen har därför beslutat att inte göra så.
Efter att denna inbjudan skickats ut och i god tid innan stämman finns
informationsmaterial med nuv. status i föreningen och vad som är på
gång framöver och årsredovisning tillgänglig på hemsidan,
www.tegnebyfiber.se.
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Inbjudan till föreningsstämma
Om det finns synpunkter på genomförandet (t.ex. att inte
tillvägagångssättet accepteras, att den inte utlysts på korrekt sätt, för
få deltagare, att inte styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet etc), på
informationsmaterialet, på årsredovisningen, ev. frågor om
verksamheten och hur den bedrivs, så önskar vi att de inkommer
senast den 1/6. Vi kommer då att besvara dessa synpunkter och frågor
innan stämman och publicera dessa frågor och svar på hemsidan innan
stämman.
Om det är så att någon har synpunkter på tillvägagångssättet, så
kommer styrelsen överväga att ställa in stämman för genomförande
vid senare tidpunkt.
Styrelsen har inga punkter under punkt 16 ”övriga frågor” för beslut på
stämman.
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