
Kallelse till ordinarie föreningsstämma, Bredbandsutbyggnad Bråta med omnejd, 

ekonomisk förening, torsdag 27 mars 2013, kl 18.30, fullmäktigesalen kommunhuset i 

Hova. 

Vi hälsar såväl gamla som nya medlemmar välkomna till vårt årsmöte. Mötet inleds med information om läget 

just nu och fortsätter sedan med själva stämman. Stadgar för Gullspångs Fiber (punkt 16) kommer att läggas ut 

på hemsidan, www.bratanet.se liksom övriga handlingar. Ny medlemmar kan teckna medlemsskap direkt på 

mötet, så har du en granne som inte är medlem, ta med honom eller henne! Även anslutningsavtal kan tecknas i 

samband med stämman. 

Förslag till dagordning för stämman är: 

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.       Medlemsskap i Gullspångs Fiber. 

17.       Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller 

föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.  

18.       Mötets avslutande.   

http://www.bratanet.se/


  

Års- och medlemsavift är 300kr som kan betalas in på vårt bankgironummer 140-3856. Ni 

som betalade medlemsavgift förra året (100 av de 300) betalar i år årsavgift, 200kr. Skriv 

medlemsnummer (från anslutningsavtalet) eller namn och fastighetsbeteckning på 

inbetalningen. Vill ni ha ett inbetalningskort eller behöver hjälp, hör av er till vår kassör, 

Björn Thodenius, 070-550 53 57 eller bjorn@thodenius.se. 

Vi hälsar alla välkomna den 27/3! 

Styrelsen 

 


