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KALLELSE
Mars 2017

Till medlemmar i Strongnet

Kallelse till årsstämma

§§§§
§§§

Strongnet håller ordinarie årsstämma i Holken Yxnanäs sön 23 april med start kl
17.00. Fika bjuder vi på från kl 16.30. Handlingar kommer att finnas på plats i
samband med fikat. Du som önskar kan även få dem via e-post.
Stämman är ditt tillfälle som medlem att påverka vilka som ska ingå i styrelsen och
strategiska beslut inför framtiden.
Jörgen Larsson, Tingsryds kommun informerar om den fortsatta utvecklingen vad
gäller bredband i kommunen.
Vi kommer att få en ekonomisk genomgång av Ekonomikonsult Ivan Eriksson
både vad gäller årets resultat, men också inför framtiden.
Vi tar beslut om nät- och medlemsavgift, kostnad nya anslutningar samt
stadgeändring.
Vänd på blad = mer info!
Varmt välkomna till en intressant kväll!
Styrelsen
Föredragningslista vid årsstämma
1.Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
2.Godkännande av röstlängden
3.Val av två justeringspersoner
4.Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5.Fastställande av dagordningen
6.Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7.Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt om hur vinst
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8.Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9.Frågan om arvode till styrelseledamöter och revisorer
10.Årsavgift och andra avgifter
11.Beslut om antalet ledamöter och ersättare som ska väljas till styrelsen
12.Val av ordförande
13.Val av övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare
14.Val av revisor och eventuell ersättare
15.Val av valberedning, minst två personer, varav en sammankallande
16.Stadgeändring
17.Övriga ärenden
Strongnet Ek. För.
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Styrelsens förslag inför 2017
A. Styrelsen föreslår bibehållen årsavgift/medlemsavg. 50 kr per fastighet.
B. Styrelsen föreslår lägre nätavgift/serviceavgift 350 kr inkl moms 2017.
Dessa ska täcka löpande utgifter under året för redovisningstjänst, IT,
administration, kontorsmaterial, post, årsstämma, ersättningar, försäkring
mm. Vi tar höjd för ledningsvisning i samband med 400-kilovoltsledningen
samt eventuell självrisk, om skada uppstår.
Denna typ av avgift krävs för momsreglerna, dvs att vi godkänns för att
lyfta moms.
C. Styrelsen föreslår att Strongnet vid anslutning av ny fastighet tar ut en
grundkostnad på 35 000 kr, där insatsen i den ekonomiska föreningen är
20 000 kr. Vidare att ny kund står för verklig kostnad för hela anläggningssträckan från egen fastighet fram till anslutning Strongnets nät.
D. Inför framtidens lösning på avskrivningar och eventuell gradvis
återbetalning av insatser samt nya anslutningar, föreslår styrelsen
följande stadgeändringar. Dessa är rekommenderade av Coompanion,
”expertorganisation” för ekonomiska föreningar. Lika förra året – krävs
två årsmöten för att träda i kraft.
E. Vidare krävs smärre stadgeändringar pga lagändring 2016. Dessa redovisas på stämman. Gäller alla ekonomiska föreningar – vi har inget val.
Nuvarande formulering i stadgarna:
§6. Insats
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp per fastighet som
medlem tecknat avtal för om anslutning till Strongnets fiberoptiska fibernät.
Insatsbeloppet fastställs av föreningsstämman. Insatsen uppgår till minimum
20 000 kr och maximum 30 000 kr. Insatsen ska delbetalas kontant när
medlemskap beviljats. Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar.
Insats återbetalas till aktuell fastighetsägare/ medlem i de fall som sägs i lagen
om ekonomisk förening eller om nätet av någon anledning inte kan tas i drift i
projekterad omfattning.
Föreslagen ny formulering i stadgarna:
§6. Insats
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp per fastighet som
medlem tecknat avtal för om anslutning till Strongnets fiberoptiska fibernät.
Insatsbeloppet fastställs av föreningsstämman. Insatsen uppgår till minimum
1 000 kr och maximum 30 000 kr. Insatsen ska betalas kontant enligt
styrelsens anvisningar när medlemskap beviljats. Insats återbetalas till aktuell
fastighetsägare/ medlem i de fall som sägs i lagen om ekonomisk förening eller
om nätet av någon anledning inte kan tas i drift i projekterad omfattning.
Har du ny adress el e-post? Överlåtit din fastighet? Meddela Strongnet, tack!
Strongnet Ek. För.
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