Årsmöte
Fiberföreningen Trilleholm – Boterstena Ekonomisk förening
769631-9602

Marci Hus, torsdag den 13 mars 2017

www.ullervad.se/fiber

Program
• Inledning
• Årsmötesförhandlingar
• Föreningen bjuder på kaffe
• Frågor av mera praktisk eller teknisk art för
den enskilde besvarar vi gärna efter årsmötet.

Inledning
Hur långt har vi kommit?
• 98 medlemmar, 259 folkbokförda, 55 F-skattepliktiga.
• 113 anlsutningar (+2 till som inte är godkända ännu)
• Grävningen startade den 3 mars i Marieäng
• 92% i anslutningsgrad (108 av 118 bofasta hushåll)
Vad sker nu?
• Alla skall ta reda på var de har ledningar och rör
• Alla skall markera var dessa går
• Var beredd på att bli uppringd av underentreprenören och
eventuellt vara närvarande när det skall grävas
Vem har ansvaret om en ledning grävs av på min tomt?
• Du har ansvaret för att anvisa var dina ledningar finns!

Qmarket heter nu Zmarket

Ny folder från Zitius!

Kan laddas ner från hemsidan:
http://ullervad.se/fiber/Folder_Zitius_Villa.pdf

Foldern finns på vår hemsida

Vem är aktörerna som bygger

Vem driver nätet efteråt?

DAGORDNING

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötets öppnande
Val av ordförande av mötet
Ordförandes val av sekreterare
Godkännande av röstlängden
Val av två justerare tillika rösträknare
Fråga om stämman har blivit utlyst i
behörig ordning
7. Fastställande av dagordning
8. Styrelsens årsredovisning och
revisionsberättelsen
9. Beslut av fastställande av
balansräkningen och resultaträkningen
samt om disposition av årets vinst eller
förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna

11. Frågan om arvoden till
styrelseledamöterna och revisorer
12. Beslut om medlemsavgift och andra
avgifter
13. Styrelsens proposition om frivillig
likvidation av Fiberföreningen
Trilleholm -Boterstena ekonomisk
förening.
14. Omröstning. Styrelsens proposition.
15. Val av ordföranden
16. Val av två ledamöter och eventuella
ersättare
17. Val av revisorer och eventuella
ersättare
18. Val av valberedningen
19. Övriga frågor
20. Avslutning
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8. Styrelsens årsredovisning

8. Styrelsens årsredovisning
FIBERFÖRENINGEN TRILLEHOLM-BOTERSTENA ÅRSAVSLUTNING 2016
Organisationsnummer: 769631-9602
Kr
Kr
Saldo pr. 7 januari 2016
0,00
Inkomster

22 000,00

Utgifter
22 000,00

10 626,42
10 626,42

22 000,00

11 373,58
22 000,00

Saldo pr. 31.12 2016

Föreningen har ingen kassa och är inte momsregistrerad.
Alla medel står på föreningens konto i Swedbank
Källeberg, den 1 januari 2017

Truls Wiberg, ordförande
Fiberföreningen Trilleholm-Boterstena
Käckestad, Källeberg 1
542 93 Mariestad
Telefon 0722 199 288

8. Styrelsens årsredovisning

FIBERFÖRENINGEN TRILLEHOLM-BOTERSTENA HUVUDBOK 2016
UTGIFTER
Bilaga
Datum
Avgifter
Skyltar
Telefon
Kontor
Utbetalt kr.

1 837,49

3 972,50

270,00

2 170,33

Möten

Annoncer

Avg. Medl

1 231,10

1 045,00

100,00

10 626,42

8. Årsredovisningen bokslut

8. Revisionsberättelsen
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13. Styrelsens proposition
om frivillig likvidation av
föreningen

14. Omröstning – styrelsens
proposition

Bakgrund och
tillvägagångssätt

14. Omröstning – styrelsens
proposition
Styrelsen föreslår att årstämman beslutar att låta föreningen träda i frivillig likvidation
och som konsekvens härav således nedlägga föreningen i innevarande år.
Proposition
1. Föreningsstämman fattar beslut om att föreningen skall träda i likvidation den dag
Bolagsverket utser likvidator.
För förslaget röstar ”JA”

Mot förslaget röstar ”NEJ”
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2. Föreningsstämman föreslår till likvidator Truls Wiberg.

För förslaget röstar ”JA”

Mot förslaget röstar ”NEJ”
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4. Årsstämman beslutar att hålla en extra föreningsstämma på Marci Hus tisdag den 11 april kl. 19.
För att dagens beslut om frivillig likvidation skall vara gällande krävs där då 2/3 majoritet för
förslaget.
För förslaget röstar ”JA”

Mot förslaget röstar ”NEJ”
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Kaffe...

