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Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening orgnr. 769624-1723, välkomnar sina medlemmar till 
föreningsstämma 2015-05-28 
 
Plats: Lanegården 
Datum: torsdagen den 28/5 – 2015 
Tid: 19:00 
 
 
 

Dagordning 
 
Vid föreningsstämman skall följande ärenden behandlas: 
 

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. 
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 
12. Val av ordförande. 
13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 
14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 
15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara 

sammankallande. 
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens 

stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman. 
17. Mötets avslutande. 

 
 
  



 

Styrelsens förslag till ändring av stadgarna 
 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman 2015-05-28 beslutar om ändring av föreningens stadgar, 
specifikt följande paragrafer: 
 
Ändring av föreningens namn (§1) 
Föreningens namn är Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening 
 
Förtydligande av föreningens verksamhetsområde (§3) 
Föreningens verksamhetsområde skall vara Lane-Ryr socken och angränsande områden i Uddevalla, 
Vänersborgs och Färgelanda kommuner. 
 
Förenkling av texten i paragraf om medlemskap (§4) 
Text om föreningens verksamhetsområde och medlemmens skyldigheter strukna. 
 
Förtydligande kring återbetalning av insats vid avgång (§6) 
En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 
kap 1§ lagen om ekonomiska föreningar. 
 
Förändring av texten i paragraf om övriga avgifter (§8) 
Dessa avgifter regleras i avtal som upprättas mellan föreningen och medlemmarna. 
 
Förändring av tidigaste avgång ur föreningen (§10) 
Avgång for dock ej ske tidigare än 2 år efter inträde, undantaget då medlemskap skall överlåtas till ny 
fastighetsägare. 
 
Förändring med avseende på återbetalning av insats vid avgång (§10) 
Om andelen inte överlåts i samband med att fastigheten avyttras, eller om den överlåtits men 
förvärvaren inte ansöker om, respektive inte beviljas medlemskap, upphör medlemskapet och 
vederbörande rättsinnehavare får tillbaka den inbetalda insatsen och eventuell beslutad vinstutdelning 
enligt bestämmelserna i §6 i stadgarna och i 4 kap 1§ m.fl. i lagen om ekonomiska föreningar. 
 
Förändring med avseende på styrelsens sammansättning (§10) 
Till styrelseledamot kan även person som inte är medlem i föreningen väljas, styrelsen skall dock till 
två tredjedelar bestå av personer som är medlemmar i föreningen. 
 
 
 
 
 
Förslaget till nya stadgar finns i sin helhet publicerade på föreningens hemsida www.laneryrfiber.se. 


