Kallelse till årsstämma
DALHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING

Varmt välkomna till Dalhems bygdegård den 20 april kl. 19:00

PROGRAM FÖR KVÄLLEN
Framtiden är här – digital omsorg på Gotland

Olof Nysten, utvecklingsledare på Socialförvaltningen, ger oss en inblick i
de tjänster som just nu testas på Gotland, bl.a. de nya möjligheterna inom
hemtjänsten där nattpatrullens ”titta till”-besök hos äldre ersätts med en
mörkerseende kamera för distansövervakning i sovrummet. Är du nyfiken
på vad som är på gång inom digital omsorg nu när vi har fiber? Då ska du
inte missa det här! Programpunkten avrundas med 10 minuter för frågor.

Fika

Kyrkans Unga serverar fika och föreningen bjuder. Intäkterna går till den lokala ungdomsverksamheten.

Stämmoförhandlingar
1. Val av ordförande och protokollförare för stämman
2. Godkännande av röstlängd
3. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet
4. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
5. Fastställande av föredragningslista
6. Verksamhetsåret 2015
A)

Styrelsen redogör för verksamhetsberättelsen

B)

Styrelsen redogör för övriga årsredovisningshandlingar

C)

Revisorerna redogör för revisionen

D)

Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen

7. Beslut om disposition av föreningens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fråga om arvoden till styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2016
10. Verksamhet och budget för verksamhetsåret 2016
11. Medlemsavgift för 2016 och eventuella andra avgifter
12. Val av ordförande på 1 år i tur att avgå:
Erik Guldström (ej omval pga. nominerad till styrelsen för Fibernät Gotland)
Valberedningen förslag:
Nyval av - presenteras vid stämman
13. Val av styrelseledamöter på 2 år i tur att avgå:
Peter Brennwald, Elizabeth Rykling och Per Gustafsson
Valberedningen förslag:
Nyval av Johan Ronström samt omval av Elizabeth Rykling och Per Gustafsson
Kvarsittande 1 år:
Sara Björebro, Tord Berglund och Johanna Engelbrektsson
14. Suppleant till styrelsen på 2 år i tur att avgå:
Tomas Hansson
Valberedningens förslag:
Omval av Tomas Hansson
Kvarsittande 1 år:
Tommi Lipponen
15. Val av revisorer och revisorssuppleant, på 1 år, i tur att avgå:
Susanne Jannehag (revisor), Tore Jönsson (revisor) och Magnus Svensson (revisorssuppleant)
Valberedningens förslag:
Omval av Susanne Jannehag (revisor), Tore Jönsson (revisor) och Magnus Svensson (revisorssuppleant)
16. Val av valberedning, på 1 år, i tur att avgå:
Johanna Larson, Johanna Borong och Per Mellqvist
Valberedningens förslag:
Erik Guldström (sammankallande), Johanna Borong och Per Mellqvist
17. Övriga ärenden
18. Stämmans avslutning
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