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KALLELSE årsstämma 
 

Styrelsen för Skogsbo Fiber Ekonomisk förening kallar till årsstämma enligt nedan  
 
Datum/tid :  9 april 2019 kl.18.30 – 20.00 
Plats :  Matsalen, Skogsbo skola  
Deltagare :  Samtliga andelsägare Skogsbo Fiber Ekonomisk förening 
 
  
Dagordning  
  1. Val av mötesordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.  
  2. Godkännande av röstlängden.  
  3. Val av två justeringspersoner.  
  4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.  
  5. Fastställande av dagordningen.  
  6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.  
  7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt omdisposition  
      av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.  
  8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.  
  9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 
10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen. 
11. Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen. 
12. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter. 
13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant. 
14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande. 
15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens  
      stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.  
 

På följande sidor presenteras styrelsens proposition 2019-01 för beslut på stämman under 

punkt 15. Propositionen föreslår stadgeändringar för att anpassa stadgarna till gällande 

lagstiftning.  

 

Övrigt material till stämman finns, för den som vill ha det i förväg, på Prästgatan 39 (WEB IT 

Solutions AB = Föreningsservice) från och med den 2 april. Materialet kommer också att 

delas ut på stämman. 

 

Välkomna 

Styrelsen SFEF 
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PROPOSITION 2019-1 
 
 
 
Styrelsen för Skogsbo Fiber Ekonomisk förening överlämnar för behandling på  
årsstämman nedanstående förslag till stadgeändringar. 
 
Förslagen till stadgeändringar är i linje med den lagändring som trädde i kraft för 
ekonomiska föreningar den 2016-07-01 och som blev tvingande den 2018-07-01.  
 
 
$6 INSATS 
Ändring av hänvisning till lagrummet. 
 
Nuvarande text 
Medlem ska delta i föreningen genom att köpa andelar. Insatsen per andel är 3000 SEK, 
medlem kan inneha minst 1 och max 20 andelar.  Det antal andelar medlemmen skall köpa 
vid inträdet bestäms av styrelsen och skall motsvara kostnaden för det gemensamma 
fibernätet i den tillkommande medlemmens område. Insatsen skall betalas till föreningens 
konto inom två veckor efter att medlemsskap beviljats. Med avsteg från huvudregeln i 4 
kapitlet 1§ lag(1987.667) om ekonomiska föreningar återbetalas en insats inte. 
 
Ny text 
Medlem ska delta i föreningen genom att köpa andelar. Insatsen per andel är 3000 SEK, 
medlem kan inneha minst 1 och max 20 andelar.  Det antal andelar medlemmen skall köpa 
vid inträdet bestäms av styrelsen och skall motsvara kostnaden för det gemensamma 
fibernätet i den tillkommande medlemmens område. Insatsen skall betalas till föreningens 
konto inom två veckor efter att medlemsskap beviljats. Med avsteg från huvudregeln i 4 
kapitlet 1§ lag(1987.667) i lagen om ekonomiska föreningar återbetalas en insats inte. 
 
 
$15 ÅRSREDOVISNING 
Ändring av när ekonomiska handlingar skall lämnas till revisorerna.  
 
Nuvarande text 
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före 
ordinarie föreningsstämma. 
 
Ny text 
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad sex veckor 
före ordinarie föreningsstämma. 
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$19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN 

Ändring av när kallelse skall ske 

Nuvarande text 
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev med posten. Kallelse ska 
ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie 
föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Revisor skall genast 
underrätts om kallelse. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den 
mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas. 
 
Ny text 
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev med posten. Kallelse ska 
ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast fyra veckor före ordinarie 
föreningsstämma samt senast två veckor före extra föreningsstämma. Om extra stämma 
skall behandla stadgeändring,  likvidation  eller  fusion  skall kallelse ske minst  4  veckor före. 
Revisor skall genast underrätts om kallelse. Andra meddelanden från styrelsen distribueras 
med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång 
användas.  
 
 
$20 VINSTFÖRDELNING 
Ändring av hur vinstfördelning får beslutas 
 
Nuvarande text 
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till 
reserv-fonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas för 
särskilt ändamål. 
 
Ny text 
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till 
reserv-fonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas för 
särskilt ändamål. 
 
 

 

 

 




