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Kallelse till Föreningsstämma inom Rindö fiber Ek. För. (RFEF)

Härmed kallas medlemmar i RFEF till föreningsstämma.

Mötet kommer att äga rum söndagen den 13 juni 2021, kl. 14:00 i Oxdjupets Snickerier.

Mötet kommer att hållas utomhus, men under tak på gården.

För de som vill delta på distans, kan ni sitta hemma och ansluta er till mötet via ZOOM.

Ta hem programmet här, om du inte redan har det på din dator, som är gratis:

PC: https://www.zoom.us/support/download

Mac: https://zoom.us/client/latest/Zoom.pkg

Här är länken till själva mötet: https://kth-se.zoom.us/j/5599166909

Du kan behöva svara “ja” på frågan att öppna den i Zoom appen (installera programmet
först, annars startar mötet i webbläsaren, vilket också funkar men har betydligt färre
funktioner).

Det finns också en zoom app till mobilen, då rekommenderas även en hörsnäcka eller
hörlurar.

iOS: https://apps.apple.com/us/app/id546505307

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

Vid röstning har enbart betalande medlemmar rösträtt. Medför denna kallelse som agenda 
då utskrifter inte kommer att finnas tillgänglig i möteslokalen.

Röstlängd kommer att finnas tillgänglig vid möteslokalen och avprickning sker även via 
internet innan mötet startar. 
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Agenda för stämman: 

1.  Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av 
protokollförare. 

2.  Godkännande av röstlängden. 

3.  Val av två justeringspersoner. 

4.  Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

5.  Fastställande av dagordningen. 

6.  Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse. 

7.  Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur 
vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras. 

8.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

9.  Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna. 

10.  Medlemsavgift för innevarande räkenskapsår. 

11.  Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 

12.  Val av styrelsens ordförande. 

13.  Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter. 

14.  Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande. 

15.  Övriga ärenden som styrelsens propositioner och medlemsmotioner. 

 

 

Välkomna  

Michael Moberg 
Ordf. RFEF 


