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Kallelse till extra föreningsstämma i Anga-Kräklingbo
Fiber ekonomisk förening
med efterföljande information
Mötet äger rum i Kräklingbo bygdegård tisdagen den 26 april 2016 klockan
19:00
Vid denna extra föreningsstämma kommer förslag till ändring av föreningens
stadgar att läggas fram för ett första beslut. Slutligt beslut kan tas på ett
andra möte om några veckor. Ändringen innebär att den maximala
medlemsinsatsen ökas från 24 000 till 100 000 kr och det maximala beloppet för
medlemsavgiften ökas från 300 till 1 000 kr/år. Stadgarnas §6 och §7 kommer
då att lyda:
§ 6 MEDLEMSINSATS
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 200 kr och högst 100 000
kr per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsen skall
betalas kontant när medlemskap har beviljats. 200 kr betalas vid inträde. Resterade belopp
betalas enligt styrelsens anvisningar. Med avsteg från huvudregeln i 4 kapitlet 1 § lag
(1987.667) om ekonomiska föreningar återbetalas en insats inte.
§ 7 ÅRSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av
föreningsstämman, dock högst 1 000 SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den
tid som styrelsen bestämmer.
Motiven för ändringarna är dels att kostnaden för fastigheter som ansluts i
efterhand oftast kommer att bli högre än 24 000 kr, dels att föreningens
kostnader, som skall betalas av medlemsavgifterna, för underhåll av nätet,
administration mm kan komma att öka i framtiden. Observera att ökningen av
maxbeloppet för medlemsinsatsen inte påverkar de fastigheter som nu är
anslutna och att medlemsavgiften för år 2016 inte ändras.
Efter årsmötesförhandlingarna kommer Anne Ståhl Mousa, Regionens
fibernätansvariga, att berätta varför Gotland är ledande i landet på det digitala
infrastrukturområdet och även att orientera om nuvarande och kommande
viktiga bestämmelser som har betydelse för samverkan mellan olika
fibernätoperatörer och samförläggning av nät.
Dagordning för den extra föreningsstämman bifogas.
Kaffe kommer att serveras.
Välkomna!
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Dagordning vid extra föreningsstämma med
Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening 26 april 2016
§1

Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

§2

Godkännande av röstlängden och kontroll av beslutsmässighet.

§3

Val av två justeringspersoner.

§4

Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

§5

Fastställande av dagordningen.

§6

Beslut om ändring av föreningens stadgar, § 6 och § 7, innebärande att
maxbeloppen för medlemsinsatsen och medlemsavgiften ökas till 100 000 kr resp.
1 000 kr.

§7

Avslutning

