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Välkommen till Södra Fräkne Fiberförenings extra 

föreningsstämma. 

Extrastämman hålls onsdagen den 4 september 

klockan 18.00 på Ljungskiles Folkhögskola. 

Dagordning 
 

 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande samt sekreterare för extrastämman. 

3. Godkännande av röstlängden. 

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 

5. Fråga om extrastämman blivit utlyst i behörig ordning. 

6. Redovisning varför föreningen måste använda en annan finansiering. 

7. Beslut att höja insatskapitalet med 5 000 kr/1 250 kr). Se styrelsens 

förslag bilaga 1. 

8. Beslut att annullera den på årsstämman 2019-06-16 beslutade extra 

avgift på 70 kr/mån som var avsedd att finansiera lån som inte 

beviljades. 

9. Mötets avslutande. 

 

 

Välkomna önskar Styrelsen 
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Bilaga 1 Styrelsens förslag 

 
1. Punkt 7 på dagordningen. Styrelsens förslag att höja insatskapitalet 

Södra Fräkne Fiberförenings ekonomi har inte förändrats, våra kostnader följer den 

budgeterade redovisning som presenterades på ordinarie årsstämma 2019-06-16. Men 

på grund av att lån ej beviljats behövs en annan finansieringsform.  

Styrelsen föreslår därför att alla medlemmars insatskapital höjs, för primär anslutning 

från 20 000 kr till 25 000 kr, en höjning med 5 000 kr.  

För sekundär anslutning höjs anslutningsavgiften från 5 000 kr till 6 250 kr en höjning 

med 1 250 kr. 

Information för den som inte kan närvara på extrastämman. Skriftliga röster kan skickas 

till mig, Kjell Tallberg, Backamo 119, 45991 Ljungskile: 

§ 19 RÖSTRÄTT  

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Medlem har rätt att rösta genom skriftlig 

röst i förseglat kuvert som öppnas på föreningens årsstämma. Alternativt kan medlem 

rösta via ombud som erhållit en skriftlig rätt att rösta i medlemmens ställe. Endast medlems 

maka/make, sambo, delägare i samma fastighet som medlemmen eller annan medlem i 

samma förening får vara ombud. En sådan skriftlig rätt att rösta i medlems ställe gäller 

endast vid en årsstämma och måste därför, för att vara giltig, innehålla vilken årsstämma 

rösträtten gäller för. Ombud får ej företräda mer än en medlem förutom sig själv. 

Röstblankett nästa sida. 
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Skriftlig Röstning på extrastämman 2019-09-04 

Namn:______________________________________________ 

Adress_______________________________________________ 

 

Röstningen gäller för: 

Höjning av insatskapital med 5 000 kr för primär anslutning och 1 250 kr för sekundär 

anslutning enligt styrelsens förslag bilaga 1 punkt 1.  

 

 

Jag röstar för styrelsens förslag enligt bilaga 1 punkt 1. 

 

 

Jag röstar mot styrelsens förslag enligt bilaga 1 punkt 1. 

Att rösta mot styrelsens förslag innebär följande: 

- Nuvarande styrelsen avgår 

- Projektet kommer omedelbart att stoppas 

- Ny föreningsstämma måste utlysas 

- Ny styrelse måste tillsättas 

- Föreningens löpande verksamhet kan inte bedrivas i nuvarande form tills annan 

finansiering är klar. 

 

 

 

 

Underskrift:………………………………………………………………………………….. 

 

 

 


