Västerhejde Fiber

Dagordning 2022-06-21
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

6.

Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen

7.

Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning enligt årsredovisningen samt
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

9.

Fråga om arvode och andra ersättningar till styrelseledamöter och revisorer
Styrelsens förslag: Oförändrat arvode (1,5 basbelopp) att fritt fördelas inom styrelsen

10.

Medlemsavgift för år 2022 och andra avgifter.
Styrelsens förslag: Oförändrad avgift (200 kronor)

11.

Budget för 2022

12.

Val av ordförande för en tid av ett år

13.

Val av styrelseledamöter för en tid om två år
En ledamot har ett år kvar på sitt uppdrag och två ledamöter har fullföljt sina uppdrag.

14.

Val av suppleant (er) i styrelsen för en tid om två år
Se styrelsens motion om antalet suppleanter. Nuvarande suppleant har fullföljt sitt uppdrag.

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
Styrelsen föreslår att vi stadgeändring på §11 i stadgarna. Syftet med ändringen är
att ge utrymme för endast en suppleant under de perioder som styrelsen består av
det lägre antal personer som stadgarna ger utrymme för.
Nuvarande skrivning av §11

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter samt två suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
väljs av föreningsstämman på två år. Första gången val sker ska dock minst en ledamot och en suppleant väljas på ett år så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Ledamots och suppleants mandatperiod sträcker sig fram till slutet av nästa respektive nästnästa års ordinarie årsstämma
beroende på om val skett på ett eller två år.
Styrelsens förslag till ändring är att första meningen ändras till ” Styrelsen ska bestå
av lägst tre och högst fem ledamöter samt lägst en och högst två suppleanter.”
19.

Övriga ärenden

