Kallelse till föreningsstämma i Lane-Ryr Fiber EF
Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening orgnr. 769624-1723, välkomnar sina medlemmar till
föreningsstämma 2021-04-15
Plats: Sker digitalt – Se information nedan
Datum: torsdagen den 15/4 – 2021
Tid: 18:30

Årets stämma sker digitalt
På grund av pågående pandemi och med stöd i lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen i Lane-Ryr Fiber
beslutat om att årets föreningsstämma genomförs digitalt.
Deltagande på den digitala stämman kräver föranmälning som görs på
https://www.laneryrfiber.se/anmalan2021/ senast 2021-04-12.
För de som inte kan deltaga finns möjligheten att istället poströsta. Mer information om detta
finns på sidan 2 i denna kallelse.

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.

Poströstning
Vid föreningsstämman 2021 i Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening orgnr. 769624-1723 kan medlemmarna utöva
sin rösträtt per post.
För att utöva din rösträtt genom post gör du följande:
•
Kryssar i ett av svarsalternativen på respektive fråga.
•
Skriver ut och signerar med fastighetsbeteckning, namnteckning, ort och datum.
•
Skickar formuläret scannat eller fotograferat till info@laneryrfiber.se alternativt per post till
Lane-Ryr Fiber c/o Elisabeth Carlsson, Kasebuane 119, 451 93 Uddevalla. Rösterna ska vara
föreningen till handa före mötets öppnande.
Punkt i
dagordning
5

8

Beslutspunkt / Förslag
Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Kallelsen skickades per e-post till föreningens
medlemmar 2021-03-21 och per post några dagar senare
till de som föreningen inte har någon epost-adress till.
Beslut om fastställande av balansräkningen och
resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Min röst
(KRYSSA JA ELLER NEJ)
Har stämman blivit behörigen
utlyst?
☐ JA
☐ NEJ
Kan vi fastställa balans och
resultaträkning?
☐ JA
☐ NEJ

Årsredovisning med resultat och balansräkning finns
bilagd kallelsen.

Kan disposition av vinst eller
förlust göras enligt
balansräkningen?
☐ JA
☐ NEJ

9

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Kan styrelseledamöterna ges
ansvarsfrihet för året 2020?
☐ JA
☐ NEJ

10

Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

Kan vi ta beslut om oförändrade
arvoden enligt ovan?
☐ JA
☐ NEJ

Arvode till styrelseledamöterna föreslås lämnas
oförändrade under 2021 på 500 kr till respektive
styrelseledamot per protokollfört styrelsemöte där denne
deltagit. Årsarvode till revisorerna föreslås lämnas
oförändrat under 2021 på 1500 kr.
11

Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
Medlemsavgiften om 200 kr föreslås lämnas oförändrad.

12

Val av ordförande
Bertil Sköldh föreslås väljas till styrelsens ordförande för
2021 (omval 1 år)

13

Val av övriga styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter.
Valberedningen föreslår omval i ytterligare 2 år på
styrelseledamöterna Elisabeth Carlsson, Conny Malm och
Henrik Land. Valda på 2 år 2020 med 1 år kvar är Bertil
Sköldh, Stig Olsson, Fredrik Lundqvist och Anders
Dahlberg.

14

Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er
Valberedningen föreslår till revisorer omval av Eva
Oltegen och Christer Oltegen och till revisorssuppleant
Olov Olsson (nyval), samtliga för tiden fram till slutet av
nästa ordinarie föreningsstämma.

Kan vi ta beslut om oförändrade
avgifter?
☐ JA
☐ NEJ
Kan vi välja Bertil Sköldh till
ordförande för 2021?
☐ JA
☐ NEJ
Kan vi besluta om omval av
Elisabeth Carlsson, Conny
Malm och Henrik Land enligt
förslaget?
☐ JA
☐ NEJ

Kan vi beslta om val av
revisorer och revisorssuppleant
enligt förslaget?
☐ JA
☐ NEJ

___________________________________
Fastighetsbeteckning

___________________________________
Namnunderskrift

___________________________________
Ort och datum

___________________________________
Namnförtydligande

