
Kallelse till ordinarie coronaanpassad årsstämma för Otterbäckens Fiber Ekonomisk 

Förening 

Plats: Medlemmar röstar på denna blankett och skickar in den senast den 8 juni till 

Otterbäckens Fiber Ek för, c/o Staffan Gustafsson, Allmänna vägen 20, 547 72 

Otterbäcken, eller lägger den direkt i  Staffans brevlåda. Du kan även lämna din 

röstsedel på öppet hus den 30 maj. 

Styrelsen och rösträknarna kommer sedan att räkna samman rösterna och skicka ut ett 

protokoll, som får gälla som protokoll från Årsstämman, enligt de undantag som gjorts 

av riksdagen under coronapandemin. 

 

Röstsedel för ______________________________________________ (namn på medlem) 

 

Adress____________________________________________________________________ 

 

Fastighetsbeteckning________________________________________________________ 

 

Underskrift________________________________________________________________ 

Ärenden att behandla på denna årsstämma (sätt kryss vid det alternativ som du väljer). 

 
1. Mötets öppnande   
2. Godkännande av röstlängden.  

Röstlängden består av de som skickat in svar på denna blankett. Förslaget är att godkänna 

det som röstlängd: 

Jag röstar ja till förslaget  ______ 

Jag röstar nej till förslaget ______  
3. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Inga förslag finns ännu. 

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. Förslaget är Benny Folkesson och Jan 
Feltsten. 

Jag röstar ja till förslaget          ______ 
   Jag röstar nej till förslaget   ______ 

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Enligt stadgarna ska kallelse skickas ut 

minst 4 och högst 6 veckor före stämman. Förslaget är att stämman blivit utlyst i behörig 
ordning. 

Jag röstar ja till förslaget  ______ 
Jag röstar nej till förslaget ______  

6. Fastställande av dagordningen.   
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. Se bilagor 

Förslaget är fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av 

årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.  

Jag röstar ja till förslaget  ______ 
Jag röstar nej till förslaget   ______ 

 

 



8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter. Förslaget från revisorerna är att ge styrelsen      

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
Jag röstar ja till förslaget  _____      

   Jag röstar nej till förslaget _____    
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 

Inga arvoden föreslås för verksamhetsåret 2020. 

Jag röstar ja till förslaget _____ 

Jag röstar nej till förslaget   _____  
10. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.  

Förslaget är att årsavgiften ligger kvar på 200 kr även 2020 

     Jag röstar ja till förslaget _____ 

     Jag röstar nej till förslaget _____ 

11. Val av ordförande.  

Valberedningens förslag är att Staffan Gustafsson sitter kvar som ordförande på ett år 

Jag röstar ja till förslaget _____           

Jag röstar nej till förslaget _____  
12.Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Valberedningens förslag är att  

     Gunilla Palmquist och Ulf Nilson väljs om på två år. 

     Jag röstar ja till förslaget _____           

     Jag röstar nej till förslaget _____ 

     Valberedningens förlag är att Jan Feltsten går in som ny suppleant på två år. 

     Jag röstar ja till förslaget _____ 

Jag röstar nej till förslaget _____ 

13. Val av revisorer och revisorssuppleant/er. Valberedningens förslag på revisorer är 

      Christina Blom och Kirsti Lindemark Jansson. 

      Jag röstar ja till förslaget _____           

 Jag röstar nej till förslaget _____     
14. Val av valberedning, tre personer, varav en ska vara sammankallande. Förslaget är Benny 

      Folkesson (sammankallande) och Jens-Åke Nilsén samt en vakant. 

     Jag röstar ja till förslaget _____           

Jag röstar nej till förslaget _____ 

15. Val av styrelseledamot och ersättare i Gullspångs Fibernät Ekonomisk Förening GFEF 

     (paraplyorganisation för alla fiberföreningar i Gullspångs kommun). Valberedningens 

     förslag, Staffan Gustafsson , styrelseledamot och Gunnar Södergren ersättare, båda på 1 år. 

     Jag röstar ja till förslaget _____ 

Jag röstar nej till förslaget _____ 

16.Två ombud på GFEF:s årsstämma. Valberedningens förslag, Marcus Johansson och  

     Gunilla Palmquist, båda på 1 år. 

      Jag röstar ja till förslaget _____ 

Jag röstar nej till förslaget _____ 
17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens 
      stadgar, och som anmälts till styrelsen före stämman. Inga övriga ärenden har 
      inkommit till styrelsen  
18. Mötets avslutande.  
 
Hälsningar 
Styrelsen 
 

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgänglig på vår hemsida och biläggs 
detta utskick. 
www.otterbackenfiber.se  

http://www.otterbackenfiber.se/

