
                          Kallelse
               Extra föreningsstämma
Eksta fiber ekonomisk förening får härmed kalla till
extra föreningsstämma torsdagen den 3:e januari  2013 
kl. 19.00 i Eksta bygdegård
.

Syftet med extra årsmöte är att ändra om stadgarna i enlighet med 
nedanstående förslag till stadgeändring, samt fastställande av 
styrelsens beslut om  insatsskyldigheten.

                             Föredragningslista
1. Mötet öppnas.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av ordförande.
4. Val av protokollförare.
5. Val av justeringspersoner.
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt kallad.
7. Upprättande och godkännande av 4§ Medlemskap.
8. Upprättande och godkännande av 5§ Medlems åliggande.
9. Upprättande och godkännande av 6§ Medlemsinsats
10.Fastställande  av styrelsens  beslut om medlemsinsats.
11. Mötet avslutas. 

   Styrelsens förslag till stadgeändring
4§  Till medlem kan antas sökande som äger fastighet, bostad eller 
      anläggning inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs 
     av Eksta socken med omnejd. I egenskap av medlem, förväntas  
     du följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till  för-
     verkligandet av föreningens ändamål. Ansökan  …………          
5§  Varje medlem skall betala fastställda insatser och avgifter samt 
       följa föreningens stadgar och beslut. ……….
6§  Varje medlem skall delta med ett insatsbelopp som är lägst 200 
       kr och  högst  34000 kr per av medlemmen inom verksamhets- 
      området ägd fastighet, bostad eller anläggning. Insatsens storlek



      beslutas av föreningens styrelse. Insatsen skall betalas när med-
      lemsskap har beviljats. Insatsen återbetalas endast i de fall som 
      sägs i lagen om ekonomiska föreningar. Med anslutning menas
      att fastighet, bostad eller anläggning som planeras att bli eller är 
      ansluten eller förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

Verkställande av styrelsens beslut om insatserna enligt 
nedanstående.
 
Bostad/fritidshus.    17 000 kr per fastighet/bostad vid
                                  medlemskap senast 15/11 2012.
                                 23 000 kr vid senare medlemskap,
                                  dock senast när grävaren passerat
                                  fastigheten/bostadens anslutning.
                                  34 000 kr + faktiska kostnaden vid
                                  senare anslutning.
Bostad/fritidshus +   17 000 kr + 6000 kr. Till flygelbyggnad
flygelbyggnad    ansvarar ägare själv för grävning och ev.
                                   tillkommande kostnader.
Flera bostäder/          17 000 kr + 6 000 kr per tillkommande

     fritidshus på               byggnad, se ovan.
     samma fastighet

Bostad /fritidshus      17 000 kr.
 på ofri grund.                     
 
Brf. Enebacken          17 000 kr + 6 000 kr för ansluten lägenhet. 
                                    Medlemskap  i föreningen erfordras.

Vilande anslutning.    21 800 kr, samt faktiska kost. vid anslutning.
                                    8 000 kr för vilande flygel.
                                                     
                                    

 Efter årsmötet inbjudes alla medlemmar och övrigt intresserade till
Fiberkafe´ med aktuell information om fiberutbyggnaden.

Styrelsen Eksta fiber ekonomisk förening.


