
Kallelse till informations- och årsmöte  

Torestorps Fiber  
Ekonomisk Förening 

21 april kl 19.00 i Torestorps bygdegård 

 

Välkomna till Torestorps Fibers första årsmöte! Utöver 

årsmötesförhandlingar kommer styrelsen under kvällen att informera om var 

i fiberprojektet vi befinner oss - vad som är gjort, vad som är på gång just nu 

och hur tidsplanen ser ut framöver. Missa alltså inte denna kväll, då du 

naturligtvis även kan passa på att ställa frågor till oss i styrelsen. 

 

Dags att skicka in anslutningsavtal 

Vi har nu kommit så långt att det är dags för fiberföreningens medlemmar att fatta det 

definitiva beslutet om att ansluta sin fastighet till fibernätet. Detta gör man genom att fylla i 

bifogat anslutningsavtal och returnera ett ex till Torestorps Fiber, Jan-Ola Nolin, Hyltenäs 

Hyltevik 4, 511 93 Torestorp. Det går även bra att lämna in undertecknat anslutningsavtal på 

årsmötet.  

Senast den 1 maj behöver vi ha in ditt anslutningsavtal.  

Inbetalning av avgifter 

I och med tecknandet av anslutningsavtal, ska även den första insatsen om 6000 kr betalas. 

Denna insats ska betalas senast 1 maj 2015.  

Inbetalning av medlemskap i Torestorps Fiber Ekonomisk förening, 100 kr per medlem och 

år, ska även den betalas senast 1 maj. Det går bra att betala båda beloppen på samma 

inbetalning. 

OBS! Tänk på att ange fastighetsbeteckning på din inbetalning! 

 

Välkommen till en informativ kväll den 21 april! 

Styrelsen Torestorps Fiber Ekonomisk Förening 



 

Dagordning Årsmöte 

Torestorps Fiber Ekonomisk Förening 

 

Tid: 21 april 2015, kl 19.00 

Plats: Bygdegården Torestorp 

 

1. Val av ordförande för stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  

2. Godkännande av röstlängden  

3. Val av två justeringsmän  

4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning  

5. Fastställande av dagordningen 

6. Styrelsens årsredovisning och verksamhetsplan 

7. Revisionsberättelsen  

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller 

förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras  

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna  

11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår  

12. Val av ordförande för föreningen  

13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter  

14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter  

15. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande  

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar 

 

 

 


