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Underlag inför poströstning till Ringamåla Fiber Ekonomisk 
Förening ordinarie föreningsstämma 2020-06-25 

Ordinarie föreningsstämma i Ringamåla Fiber EF kommer att hållas 
Datum/tid: Torsdagen den 25 juni kl 19:00 
Plats: Bygdegården Högaböke (utomhus vid tjänlig väderlek) 
 
För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts 

som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i en ekonomisk förening kan poströsta inför 

föreningsstämma.  

Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, 

samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande 

omständigheterna. 

Styrelsen i Ringamåla Fiber EF har vid sitt styrelsemöte den 7 juni 2020 beslutat att röstning vid 

ordinarie föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning. 

Stämman kommer att hållas i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd 

och begränsningen på max 50 deltagare. 

Medlemmar som tillhör de så kallade riskgrupperna bör undvika, med hänvisning till 

Folkhälsomyndigheten, att närvara. 

Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning. 

Den som har avgett sin röst genom poströst förs in i röstlängden och anses närvarande vid 

föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid föreningsstämman får 

medlemmen anses ha frånfallit sin poströst. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING 

Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat bifogade underlag för 

poströstning.  

Detta poströstningsformulär lämnas till någon i styrelsen för Ringamåla Fiber EF, senast måndagen 
den 22 juni 2020. 
Har ni frågor kontakta någon i styrelsen. 
 

DAGORDNINGEN 
Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning. 
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FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING  

Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på Ringamåla Fiber EF 

föreningsstämma den 25 juni 2020. 

Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Om du vill avstå 

från att rösta under någon punkt markera inte något svarsalternativ.  

Det är inte möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret. Om så görs är rösten ogiltig. 

Ort och datum   

__________________   

Medlemmens namnteckning         Namnförtydligande   

 

___________________  _______________________  

DAGORDNING 

 

.1. Föreningsstämmans öppnande* 

 

.2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 

Valberedningen föreslår Jens Svensson till stämmoordförande  

Bifall till valberedningens förslag att utse Jens Svensson till stämmoordförande? 

Ja Nej 

  

 
Valberedningen föreslår Nils-Erik Svensson till sekreterare vid stämman 

Bifall till valberedningens förslag att utse Nils-Erik Svensson till sekreterare vid stämman? 

Ja Nej 

  

 

.3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera 

protokollet 

Valberedningen föreslår stämman att utse Tore Bengtsson och Simon Gustafsson till justerare av 

protokollet och tillika rösträknare. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Tore Bengtsson och Simon Gustafsson till justerare och 

rösträknare? 

Ja Nej 
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.4. Godkännande av röstlängd* 

Röstlängden fastställs på föreningsstämman och närvarande medlemmar, ombud och de som 

poströstar med giltig poströst kommer att ingå i röstlängden. 

 

.5. Fastställande av dagordningen 

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning. 

Bifall till styrelsens förslag till dagordning? 

 

Ja Nej 

  

 

.6. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast 

två veckor före föreningsstämman. 

Styrelsen har kallat genom mail och för de som ej har mail genom utlämning av pappersversion. 

Dessutom har kallelsen lagts upp på föreningens hemsida. 

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 

Ja Nej 

  

 

.7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse* 

Finns i utskickat dokument ”Årsredovisning 2019”. 

 

.8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av 

årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med bilaga 

”årsredovisning 2019” som är utskickad tillsammans med kallelsen, samt finns tillgänglig på 

föreningens hemsida. 

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?  

Ja Nej 

  

 

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens vinst 737 207 kr enligt den fastställda 

balansräkningen att balanseras i ny räkning 

Bifall till förslaget avseende föreningens vinst 737 207 kr att balanseras i ny räkning? 

Ja Nej 

  

 



Poströstning i Ringamåla Fiber EF                                                  

Formulär_poströstning                                                                                                          4 (6) 
 

.9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är obligatorisk. Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för 

styrelsen. 

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019? 

Ja Nej 

  

 

.10. Beslut om antal styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 7 stycken ledamöter. Lika föregående år. 

Bifall till att styrelsen ska bestå av 7 stycken ledamöter? 

Ja Nej 

  

 

.11. Val av ordförande 

Valberedningen föreslår att Jens Svensson utses till styrelsens ordförande för en tid om 1 år. 

Bifall till valberedningens förslag att Jens Svensson utses till styrelsens ordförande för en tid om 1 

år? 

Ja Nej 

  

 

.12. Val av övriga styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter 

I tur att avgå från styrelsen är Pia Ekenskog, Marie Algotsson och Nils-Erik Svensson. 
Valberedningen föreslår omval av dessa tre, på två år. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Pia Ekenskog till styrelseledamot för en tid om 2 år? 

Ja Nej 

  

 

Bifall till valberedningens förslag att utse Marie Algotsson till styrelseledamot för en tid om 2 år? 

Ja Nej 

  

 

Bifall till valberedningens förslag att utse Nils-Erik Svensson till styrelseledamot för en tid om 2 

år? 

Ja Nej 

  

 
Valberedningen föreslår att inga styrelsesuppleanter utses. 

Bifall till valberedningens förslag att inga styrelsesuppleanter utses? 

Ja Nej 
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.13. Val av revisorer samt eventuella revisorssuppleanter 

Valberedningen föreslår Kerstin Linde som föreningsrevisor(omval)  samt Ebbe Thoresson som 
revisorssuppleant(omval). 
Som extern revisor föreslås Mats Sjöholm(omval). 

Bifall till valberedningens förslag att utse Kerstin Linde som föreningsrevisor för en tid om 1 år? 

Ja Nej 

  

 

Bifall till valberedningens förslag att utse Ebbe Thoresson som revisorssuppleant för en tid om 1 

år? 

Ja Nej 

  

 

Bifall till valberedningens förslag att utse Mats Sjöholm som extern revisor för en tid om 1 år? 

Ja Nej 

  

 

.14. Val av valberedning 

Valberedningen består av Thomas Andersson(sammankallande) och Mattias Gustafsson. 
Styrelsen föreslår omval av dessa på ett år. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Thomas Andersson(sammankallande) och Mattias 

Gustafsson till att ingå i valberedningen för en tid om 1 år? 

Ja Nej 

  

 

.15. Verksamhetsplan och budget* 

På grund av att föreningen inte längre har nån verksamhet, så görs ingen plan och budget för 
2020. 
 

.16. Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer 

Styrelsen föreslår att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter och interna revisorer för den 

tid som de lägger ner i föreningen avseende styrelsearbete.  

Dock skall direkta kostnader i form av utlägg för material, resor, etc ersättas. Även Pias arbete 

med fakturering och deklaration ersätts. 

Bifall till valberedningens förslag enligt ovan? 

Ja Nej 
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.17. Beslut om att sätta fiberföreningen i likvidation enligt styrelsens förslag 

På grund av att föreningen under 2019 sålde sitt fibernät till Karlshamn Energi och därför inte 

längre bedriver nån verksamhet, föreslår styrelsen att föreningen ska gå i likvidation samt att 

likvidationsbeslutet ska gälla omedelbart. Styrelsen föreslår vidare att till likvidator föreslå 

jur.kand. Anders Sjöholm, Advokaterna Lund & Fagrenius, Kyrkogatan 30, 374 36 Karlshamn. 

Övrig information angående likvidationen framgår av infobrev daterat 2020-06-01, som är 

utskickat tillsammans med kallelsen. 

Alternativet till likvidation är ju att låta föreningen leva kvar utan syfte, och betala för revision 

varje år. Det kostar ju även om ingen verksamhet bedrivs. Detta alternativ anser styrelsen ej är 

aktuellt. 

 

Bifall till valberedningens förslag att föreningen ska gå i likvidation enligt ovan? 

Ja Nej 

  

 

.18. Övriga ärenden 

. 

.19. Föreningsstämmans avslutande* 

 


