
Årsmöte 2015 
VAGGERYDS KOMMUNS ÖSTRA FIBERFÖRENING 

Tillsammans 
bygger vi ett 
fiberna t 

Handlingar till årsmötet 
finns på vår hemsida 

www.vaggerydsfiber.se 
 

 Verksamhets 
berättelse 

 Resultat- och bal-
ansrapport  

 Valberedningens 
förslag  

TISDAGEN DEN 24 MARS KL 19.00   

TEATERSALONGEN, SKILLINGEHUS  

  

Program 

 Tidsplan: Na r bo rja vi gra va? 

 Finansiering: Hur vi finansierar pro-
jektet och uppla gget av anslutningsav-
giften 

 Markavtal och ledningsstra ckor     

 A rsmo tesfo rhandlingar 

VÄLKOMMEN 

Du kan fa  information om arbetet i fiberfo reningen om du 
anger din epostadress pa  va r hemsida 

Under kontaktfliken pa  www.vaggerydsfiber.se anger du 
din epostadress tillsammans med ditt medlemsnummer. 
Ditt medlemsnummer hittar du pa  adressetiketten till 
detta brev.  

VIKTIGT att du anger ditt medlemsnummer sa   vi kan 
koppla ihop epostadressen med Ditt medlemsnummer 

http://www.vaggerydsfiber.se
http://www.vaggerydsfiber.se


Dagordning för årsmötet 24 mars 2015 
  

1. Val av ordförande att leda stämman 

2. Val av protokollförare 

3. Godkännande av röstlängd 

4. Val av två protokolljusterare utöver ordförande 

5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

6. Fastställande av dagordning 

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse 

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt hur 
överskott eller underskott skall disponeras 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

10. Medlemsavgift för år 2016 

11. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår 

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

13. Val av revisorer 

14. Val av valberedning 

15. Beslut om ändringar i gällande stadga 

16. Förslag till utökat verksamhetsområde  

17. Övriga frågor  

18. Årsmötet avslutas  
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