
 

 

 

 

Årsmöte Väsa Fiber Ekonomiska Förening 
Tid och plats  
25 juni 2018. kl 18.00 i Väsa bygdegård.  

§ 1 Mötets öppnande                  

§ 2 Godkännande av röstlängden  

§ 3 Val av två justeringspersoner  

§ 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  

§ 10 Medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
Styrelsens förslag..100kr/år 



 

 

 

 

§ 11 Val av styrelseledamöter och eventuella revisorer 
 Styrelsens tidigare sammansättning har sett ut som följer. 

 
Ordinarie ledamöter 
Marita Westling 
Tomas Larsson 
 
Suppleanter 
Stefan Estenberg 
Magnus Hansson 

 
Valberedningens förslag är omval av samtliga. Styrelsen konstituerar sig själv. 

§ 12 Val av ordförande  
 
 Valberedningen föreslår omval av Björn. 

§ 13 Val av revisorer och eventuella revisorsuppleanter 
 

Valberedningsen föreslag är… Patrik. 

§ 14 Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande  
 
§ 15 Bygdegårdens anslutning av fiber. 

§ 16 Övriga ärenden 
 

Information om hur det går i arbetet. 

§ 17 Mötets avslutande  
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