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Dagordning

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande samt sekreterare för stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen 

samt disposition av årets resultat enligt den fastställda 
balansräkningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
11. Beslut om medlemsavgift för 2022. Styrelsens förslag 100 kr.
12. 12. Val av styrelseledamöter på två år.
13. Arne, Tobias och Roger ska väljas på 2 år
14. 13. Val av suppleanter till styrelsen

Sune ska väljas på 1 år och eventuellt en till
15. 14. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter. Val på ett 

år.
16. 15. Val av revisorer samt revisorssuppleant på ett år.
17. 16. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, 



Dagordning

12. 12. Val av styrelseledamöter på två år.
Valberedningen föreslår: Omval: Arne Johansson, Tobias Bernlo och Roger Carlsson

13. Val av suppleanter till styrelsen på ett år.
Valberedningen föreslår: Omval:Sune Eriksson och Nyval Rune Månsson

14. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter. Val på ett år.
Valberedningen föreslår: Omval: Lennarth Bernhardsson 

15. Val av revisorer samt revisorssuppleant på ett år.
Valberedningen föreslår: Omval 2 år: Yvonne Pettersson, Nyval 1 år Caroline Ekman

16. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav 
en sammankallande.

17. Övriga ärenden som ska tas upp enligt föreningens stadgar 
och som anmälts till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet.

18. Övriga frågor.
19. Mötets avslutning.
20. Information om Tripple Play avtal.
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Tripple Play Avtal
• 2025.05.31

• Före avtalstidens utgång
– Förhandling om förlängning

• Före förhandling
– Förfrågan till alla medlemmar
– Både de med avtal och de utan

• Efter förhandling
– Nya avtal med nytt pris



Tripple Play Avtal
• Ej anslutna kan söka genom att ställa

sig i kö. Mail till föreningen.
• Ange Lagom eller Stor
• Ange namn och personnummer
• Ange address och betäckning till 

fastighet som skall anslutas


