
Välkommen till extra föreningsstämma i 

Fole Lokrume fiber ekonomisk förening 

den 23 april 2015 klockan 1900 i Lokrume bygdegård 

 

 

 

Vid denna stämma sammanfattas arbetet med fibern 
som påbörjades hösten 2011 och som driftsattes i 

augusti 2014. Nu går föreningen över till att förvalta 
fibern och hantera efteranslutningar. Styrelsen önskar 

en dialog med medlemmarna kring detta. 
 

Välkommen att vara med och fatta beslut om 
förvaltningen av fibern i våra socknar! 

 
Vid stämman kommer det att finnas möjlighet att 

lämna synpunkter i en frågelåda om hur fibern 
fungerar. 

 
 
 
 

För senaste information om stämman se www.fl-fiber.se 
 

 
Mer detaljerad information om utbyggnaden av fiber på Gotland finns på www.bredbandgotland.se. 

 

Du är välkommen att kontakta någon av styrelsens ledamöter för mer information 

 

Ordförande Pär-Rune Nypelius Lokrume nyplings.gard@i.lrf.se 070 665 41 97 

Vice ordförande Per Pettersson Fole vatlings@telia.com 21 88 78 – 070 245 60 50 

Sekreterare Birgitta Lidman Lokrume bili@ahner.se 27 50 01 – 070 633 02 32 

Kassör Niclas Wiklund Lokrume niclaswiklund@telia.com 070 522 66 33 

Ledamot Rickard Hansson Fole lillfolefole@hotmail.com 070 836 09 80 

 Ledamot Anders Hagstedt Fole anders.c.hagstedt@telia.com 070 935 69 42 

Ledamot Kjell Johansson Fole kjeall@telia.com 070 6390666 

Valberedning Inger Westerlund Lokrume inger.w@hotmail.com 27 50 84/070 612 74 07 

 

Möjligheten finns också att ställa frågor inför föreningsstämman på föreningens e-postadress folelokrumefiber@live.se.



Dagordning för extra föreningsstämma i 

Fole Lokrume fiber ekonomisk förening 

den 23 april 2015 i Lokrume bygdegård 

 
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 

2. Godkännande av röstlängd 

3. Val av två justeringspersoner 

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

5. Fastställande av dagordningen 

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse 

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt 

disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

8. Beslut om ansvarsfrihet år styrelseledamöterna 

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer 

10. Budget och verksamhetsplan 

11. Medlemsinsats, medlemsavgift och andra avgifter 

12. Val av ordförande 

13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

15. Val av valberedning varav en skall vara sammankallande 

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämma enligt lag eller föreningens 

stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman 

 

Observera att punkterna med kursiv stil, punkterna 1—4, punkten 9 
samt punkterna 11—16 gicks igenom vid stämman 20150326. Övriga 
punkter kommer att behandlas vid extra stämma 20150423. 

 

 
 

 

Egna anteckningar 

 

 

 

 

 

 

 


