Lane-Ryr 2018-03-11

Kallelse till föreningsstämma i Lane-Ryr Fiber EF
Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening orgnr. 769624-1723, välkomnar sina medlemmar till
föreningsstämma 2018-04-03
Plats: Lanegården
Datum: tisdagen den 3/4 – 2018
Tid: 18:30

Dagordning
Vid föreningsstämman skall följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mötets öppnande.
Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
Godkännande av röstlängden.
Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Fastställande av dagordningen.
Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
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.

Vänd på bladet för mer information 

Vädjan till medlemmar och markägare i
Lane-Ryr Fiberförening
Under tiden som föreningen nu varit i drift så har vi haft några avbrott som drabbat våra
medlemmar. Den största delen av dessa har skett i samband med skogsavverkningar,
utkörning och uppläggning av virke.
Om ni skall utföra något arbete inom skogen eller något annat markarbete och vet att det kan
ligga fiberkabel i området, så vädjar vi till er att ni gör en förfrågan på
http://www.ledningskollen.se eller hör av er till oss så sätter vi kostnadsfritt ut vår kabel
alternativt skickar er kartunderlag som visar var ledningen ligger.
Ni kan läsa mer om våra riktlinjer vid markarbeten på
http://www.laneryrfiber.se/riktlinjer-vid-gravning/
Vår vädjan till er är att vi hjälps åt med detta för att undvika långa tråkiga, dyra och irriterande
avbrott. Har ni några frågor eller funderingar så hör gärna av er så hjälper vi er.
Hälsningar,
Styrelsen i Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening

