KALLELSE
Årsstämma i Myckleby fiberförening
söndagen 19 juni 2022, kl. 16:00
Lokal: Stenshults föreningslokal (https://stenshultsforeningslokal.se/)
Medlemmar i Myckleby fiberförening kallas nu till årets stämma som kommer att hållas i
Stenshults föreningslokal den 19 juni klockan 16:00. Vi gläder oss särskilt åt att kunna hälsa
ett antal nytillkomna medlemmar välkomna till föreningen och stämman.
Vi är också glada över att stämman återigen kan hållas på plats och den här gången
utan tvingande restriktioner på grund av pandemin. Däremot har vi valt en rymlig möteslokal
för att ge deltagare som så önskar möjlighet att hålla rimligt avstånd. Det är också möjligt för
en närvarande medlem att via fullmakt företräda en annan medlem som vill utöva sin
rösträtt.
● Registrering av närvaro och fullmaktsinnehav sker vid ingången.
● Samtliga handlingar läggs ut på vår hemsida www.mycklebyfiber.se och på
MinFibersida (www.minfibersida.se:444).

Varmt välkomna!
Styrelsen i Myckleby fiberförening

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.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11. Inga UTGÅR: Propositioner som ska tas upp på förenings föreningsstämma.
12. Inga UTGÅR: Motioner som ska tas upp på förenings föreningsstämma.
13. Verksamhetsplan.
14. Beslut om årsavgift och andra avgifter
15. Val av ordförande
16. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
17. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
18. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara
sammankallande.
19. Mandat till styrelsen om ett eventuellt framtida byte av KO- och GA-leverantör
20. Övriga frågor
21. Mötets avslutande

