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Dagordning 2021-06-22 
vid ordinarie föreningsstämma i Västerhejde Fiber Ekonomisk förening 
 
1. Val av ordförande samt protokollförare vid stämman 

2. Godkännande av röstlängd 

3. Val av två justeringspersoner 

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

5. Fastställande av dagordningen 

1. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen 

2. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning enligt årsredovisningen samt 

disposition av årets vinst 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

1. Fråga om arvode och andra ersättningar till styrelseledamöter och revisorer  

Styrelsens förslag: Oförändrat arvode (1,5 basbelopp) att fritt fördelas inom styrelsen samt att sty-

relsen får i uppdrag att se över principerna för arvodet och lämna förslag till nästa årsstämma 
10. Medlemsavgift för år 2021 och andra avgifter. 

Styrelsens förslag: Oförändrad avgift (200 kronor)  

11. Budget för 2021 

12. Val av ordförande för en tid av ett år 

13. Val av två styrelseledamöter för en tid om två år 

14. Val av en suppleant i styrelsen för en tid om två år 

15. Val av två revisorer för en tid om ett år 

16. Val av en revisorssuppleant för en tid om ett år 

17. Val av valberedning för en tid om ett år 

18. Motioner 

 Göran Eriksson har inkommit med en motion om ändring av stadgarna på så sätt att 

 myndig medlem som ingår i hushåll som tecknat avtal om fiberanslutning ska kunna  

 väljas som ledamot i styrelsen. Syftet med motionen är att underlätta valberedningens  

 arbete med att få en mer jämställd styrelse med avseende på kön. 

 Styrelsens kommentar 

' Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. Syftet med motionen kan enligt styrel- 

 sens mening enklast uppnås genom att medlemskapet i föreningen vid behov överförs  
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 till den person som kandiderar till styrelsen. Sådan överföring är alltid kostnadsfri. 

 

19. Erbjudande från IP-Only att förvärva föreningens nät 

20. Övriga frågor 


