Till alla medlemmar i HB fiber.

Faktura för 2015 och kallelse till stämma.
Nu har vi kommit en bit in på ett nytt år med HB –fiber.
Välkomna till det!
Vår förening har faktiskt varit aktiv i 5 år redan!
Det firar vi lite extra på årets årsstämma den 5 mars i Bäl
bygdegård, vi börjar med smörgåstårta kl. 19.00.
BRS Net Works kommer att medverka på vårt möte och
berätta om tillkomsten av fibernäten och hur tekniken kan
utvecklas. Hur ser framtiden ut, skall bli spännande att höra!
Det var ju HB fiber som var lite av början av BRS Net Works
framgångssaga, det kan vi vara stolta över.
På baksidan hittar ni kallelse till årsstämman som i år kommer
att hållas i Bäl bygdegård den 5 mars, välkomna dit.
Fakturan som så många väntat på är bifogad i det här brevet.
Tänk på ni sparar 200 kr på att betala hela årsavgiften på en
gång och en annan stor fördel, vår kassör sparar en hel del
arbete.
Så snälla ni hjälp oss, betala för hela 2015 på en gång.
Väl mött på stämman!
Styrelsen för HB fiber.

Kallelse till Årsstämma
för
Hejnum-Bäl Fiber Ekonomisk förening.
Torsdagen den 5 mars kl 19. 00 i Bäl Bygdegård.
Anmälan senast den 1 mars till:
arne.nyroth@telia.com
eller via sms till Arne, 070-580 65 74
Välkomna hälsar styrelsen.
Dagordning
1.Stämmans öppnande.
2.Val av ordförande samt val av protokollförare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängd.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera
protokollet.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6.Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
11. Budget.
12. Medlemsavgift och andra avgifter.
13. Beslut om antal styrelseledamöter.
14. Val av ordförande för ett år.
15. Val av övriga styrelseledamöter.
16. Val av revisor(er) samt en suppleant.
17. Val av valberedning - tre ledamöter varav en skall vara sammankallande.
18. Verksamhetsplan för 2015.
19..Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens
stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman.
20. Stämmans avslutning.

