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KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA FÖR HÖRSNE BARA FIBER EKONOMISK FÖRENING 
 
Tid och plats Söndag 13 april klockan 19.00 i Dalhems bygdegård 

Dagordning 1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av dagordning. 
3. Val av mötesordförande 
4. Val av mötessekreterare 
5. Val av två justeringsmän 
6. Godkännande av röstlängd 
7. Frågan om extrastämman utlysts i behörig ordning 
8. Fastställa tidigare beslut från ordinarie stämma angående förslag till stadgeändringar 

9. Mötets avslutande 
 

OBS! 
För att extrastämman skall bli beslutsmässig och därmed kunna fastställa stadgeändringarna krävs 
det att minst två tredjedelar av föreningen bifaller förslaget, i det här fallet 86 medlemmar. Därför är 
det MYCKET VIKTIGT att du antingen deltar på mötet eller röstar via ombud. Mötet kommer att gå 
väldigt snabbt då bara detta enda ärende skall handläggas. 
 

 En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är 
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig, daterad fullmakt. 

 Ett ombud kan bara vara make/maka, sambo eller annan medlem. 

 Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. 
 

Följande förslag till ändringar av föreningens stadgar godtogs på ordinarie stämma och skall 
fastställas på denna extrastämma. 
 
Byts ut i sin helhet. 
§3 Föreningen styrelse har sitt säte i Gotlands kommun och län. 
§3 Föreningen har sitt säte i Region Gotland. 
 
Tillägg 
§6 Överlåtes fastighet av medlem, skall inte ny insats erläggas av ny ägare. 
§16 Punkt 14. Styrelsen får av stämman i uppdrag att upprätta budget, verksamhetsplan, och 
underhållsplan. 
§16 Punkt 16. Mötet avslutas. 
§18 Då kallelse gått ut till extra föreningsstämma skall styrelsen omedelbart underrätta revisorerna. 
 
Korrigering 
§23 I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar, SFS 1987:667 

 

VAR GOD VÄND SIDA! 
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Om du inte kan komma på extrastämman är det viktigt att du 

lämnar din fullmakt till någon annan som kan rösta åt dig! 

 

 
 
Jag _____________________________ ger härmed min fullmakt till ________________________ 
att idag, 2014-04-13, avlägga min röst på Hörsne Bara Fiber ekonomisk förenings extrastämma för 
att fastställda de av ordinarie stämman föreslagna stadgeändringarna. 
 
Jag röstar JA  
 
Jag röstar NEJ 
 
 
 
________________________      _____________________      _______________________________ 
Ort                                                     Datum                                        Underskrift 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årsmöteshandlingarna från den ordinarie stämman kommer inom kort att finnas tillgängliga på vår 
hemsida www.horsnebarafiber.se  
 

http://www.horsnebarafiber.se/

