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 NÄMDÖ FIBER EKONOMISK FÖRENING 
 

 

 

 

Styrelsen för Nämdö Fiber Ekonomisk Förening har med stöd av lag om tillfälliga åtgärder för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor fattat beslut om att vid den kommande årsstämman den 13 juni 
2020 tillåta medlemmarna att poströsta. Förutsättningen är dock att denna röstsedel används.  

 

 

Röstsedeln fylls i, skannas till en PDF-fil och e-postas till: 
info@namdofiber.se 

eller skickas per post till: 
Nämdö Fiber Ekonomisk Förening 
c/o Yngve Hässler 
Nämdö 116 
130 36 Nämdö 

 

Poströsten måste ha kommit fram senast den 11 juni 2020 för att kunna räknas på stämman. Skicka gärna din röst i 
god tid! 

________________________ 
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Poströst 

Härmed röstar jag enligt följande på ordinarie föreningsstämma i Nämdö Fiber Ekonomisk Förening den 13 juni 
2020 

________________________ 

Observera! 

- Det går inte att rösta på annat sätt än enligt de nedan angivna svarsalternativen  
- Det är inte tillåtet att villkora svaren 

________________________ 

 

Glöm inte att kryssa i ditt val i rutorna!  

 

1. (7) Fastställa resultat- och balansräkning samt beslut om   Ja �  Nej � 
resultatdisposition enligt förslag i årsredovisningen   

 

2. (8) Bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna (samtliga ledamöter)  Ja �  Nej � 
 

3. (9) Arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna 
 Förslag: att arvode ska utgå till styrelsen och revisorerna  
 (i likhet med föregående år)  i form av en god middag  

 Bifall till ovanstående förslag  Ja �  Nej � 

 

  
4. (10) Beslut om budget enligt styrelsens förslag  Ja �  Nej � 

 

5. (11) Beslut om medlemsavgifter och andra avgifter   
 
a) Förslag: Medlemsavgift för 2020 oförändrat 100 kr  
     Bifall till ovanstående förslag   Ja �  Nej � 
 
b) Förslag: Nätavgift för 2020 oförändrad 60 kr/mån 

(moms tillkommer) 
Bifall till ovanstående förslag   Ja �  Nej � 
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6. (12) Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter 

Förslag: 7 ledamöter samt 4 suppleanter 
 Bifall till ovanstående förslag  Ja �  Nej � 

 

7. (13) Val av styrelseledamöter och suppleanter 
  Förslag på styrelse (givet att förslag om antal ovan bifalls av stämman) 
  Ledamöter Suppleanter 

  Yngve Hässler Per Fjärdhäll  
 Malcolm Dixelius Conny Mattsson 
 Karin Kjellsson Nilla Söderqvist 
 Toomas Vaks Victor Wallenberg 
 Lars Åkerberg 
 Mikael Mongård 
 Mats Lindström 

 Bifall till ovanstående förslag   Ja �  Nej � 
 
 
8. (14) Val av föreningens och styrelsens ordförande 

Förslag (givet att denne person av stämman utsetts till ledamot): Yngve Hässler 
 Bifall till ovanstående förslag  Ja �  Nej � 
 
 
9.   (15) Val av revisorer och revisorssuppleanter  
  Förslag revisorer och revisorssuppleanter: 

  Revisorer Revisorssuppleanter 

  Jan Stridh Tomas Hägg 
 Candra Torebring   

 Bifall till ovanstående förslag    Ja �  Nej � 

 

 

10. (16) Val av valberedning 
  Förslag: 
  StaffanAlgers, tillika sammankallande 

 Göran Wendin 
 Raymond Johansson 

 
 Bifall till ovanstående förslag   Ja �  Nej � 
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11. (17) Proposition från styrelsen 
 
a) Förslag: 

Att styrelsen får i mandat att ansöka om en ny borgensförbindelse  
(max1,5 mkr) från Värmdö kommun, som ska ersätta befintlig 
borgensförbindelse på 3,4 mkr. Denna borgensförbindelse ska gälla  
under 5 år. 
Se information på www.namdofiber.se/ fliken Årsmöte 2020:  Nämdöfiber - Årsstämma juni 2020.ppt, 
Projektekonomi, sid 19 

      Bifall till ovanstående förslag   Ja �  Nej � 
 
b) Förslag: 

Att styrelsen, under förutsättning av ovan nämnda borgensförbindelse 
erhålles, även får mandat att ersätta nuvarande checkkredit om 3,4 mkr  
med ett lån upp till 1,5 mkr.   

      Bifall till ovanstående förslag   Ja �  Nej � 

 

 

________________________ 

 

 

Datum……………  

 

…………………………… 

Underskrift  

 

…………………………… …………………………… 

Namnförtydligande (Texta gärna!) Fastighet 

 

 

________________________ 

 

 

http://www.namdofiber.se/

