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KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA SÖDRA 

FRÄKNE FIBERFÖRENING EK. FÖR. LÖRDAGEN 2022-

04-02 KLOCKAN 12.00 

Sist i denna kallelse finner ni blankett om ni vill rösta skriftligt. 

 

BILAGOR:  

• Förberedelse för framtiden 

• Nya stadgar 
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EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I SÖDRA FRÄKNE 

FIBERFÖRENING EK. FÖR., 02 april 2022 KL. 12.00 PÅ 

Ljungskile Folkhögskola (biosalen). 

1. Mötets öppnande 

2.  Val av ordförande samt sekreterare för stämman. 

3.  Godkännande av röstlängden. 

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

6. Fastställande av dagordningen. 

7. Beslut om Nya stadgar ska gälla, se separat bilaga ” Nya stadgar 2021-

12-29 ver 1”. (Ändringar i stadgarna är markerade med rött). 

8.  Beslut om föreningen ska starta ett dotterbolag (Aktiebolag) för Nya 

områden och företag. 

9. Mötets avslutande. 
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Information för den som inte kan närvara på årsstämman. Skriftliga 

röster kan skickas till, Södra Fräkne Fiberförening, Backegårdsvägen 

4, 459 30 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 extra stämman Södra Fräkne Fiberförening 

2022-04-02 

Namn: 

Adress: 

Vilken punkt på dagordningen som röstningen gäller:…………………………….. 

Jag lägger min röst på:……………………………. 

Vilken punkt på dagordningen som röstningen gäller:…………………………….. 

Jag lägger min röst på:……………………………. 

Vilken punkt på dagordningen som röstningen gäller:…………………………….. 

Jag lägger min röst på:……………………………. 

Vilken punkt på dagordningen som röstningen gäller:…………………………….. 

Jag lägger min röst på:……………………………. 

Vilken punkt på dagordningen som röstningen gäller:…………………………….. 

Jag lägger min röst på:……………………………. 

Vilken punkt på dagordningen som röstningen gäller:…………………………….. 

Jag lägger min röst på:……………………………. 

 

 

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

 


