
Kallelse till informations- och årsmöte 

Torestorps Fiber 
ekonomisk förening 

 

12 april kl 19.00 i Torestorps bygdegård 

 

Välkomna till en innehållsrik kväll, då Torestorps Fibers styrelse tillsammans 
med representanter från Kewab och Bravida kommer att informera om 
fiberprojektet. Efter informationsmötet genomförs årsmötet. 

 

Efter genomförd upphandling förra sommaren, tecknade Torestorps Fiber i höstas kontrakt 
med Kewab AB med Bravida som underentreprenör. Under vintern genomförs allt arbete 
som krävs för att möjliggöra grävstart till våren. 

 

På informationsmötet kommer vi att presentera vad som har gjorts och vad som ligger 
framför oss; projektering, bidragsbeslut, planerad grävstart, samkanalisation med Vattenfall 
med mera samt hur tidsplanen för projektet ser ut. 

 

Missa alltså inte denna kväll, då du naturligtvis även kan passa på att ställa frågor till oss i 
styrelsen och till våra entreprenörer. 

 

 

Inbetalning av nästa insatsdel samt medlemsavgift 
 

I och med att vi närmar oss grävstart är det dags för nästa inbetalning av insatsen. Senast 
den 31 maj ska nästa insatsdel om 6000 kr samt medlemsavgift för 2016, 100 kr, totalt 6100 
kr, betalas in till bankgiro nr 230-2271. Inbetalningsavi bifogas. 

 

OBS! Tänk på att ange fastighetsbeteckning på din inbetalning! 

 

 

Välkomna! 

hälsar styrelsen Torestorps Fiber ekonomisk förening. 

 

 

Dagordning till årsmötet finns på nästa sida.  



Dagordning Årsmöte 

Torestorps Fiber ekonomisk förening 
 

 

 

Tid: 12 april 2016, 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 revisionsberättelsen 

7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller 
förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 

8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

9. frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna 

10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

11. val av ordförande för föreningen 

12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 

13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 

14. val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande 

15. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar 

 

Eventuell extra punkt: 

16. Om Länsstyrelsen Västra Götaland vid dagen för årsmötet ännu ej har delgett beslut på 
Torestorps Fibers bidragsansökan, ska röstning genomföras om huruvida grävning ska påbörjas 
till våren, även om beslut om bidrag då ännu ej har erhållits. 

 


