Kallelse till Brattåsfiber Ek. förenings årsstämma
30/6 2015 19:00
Lokal: Brattåsstugan

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av sekreterare till mötet
4. Val av justerare/rösträknare
5. Godkännande av kallelse och dagordning till årsstämma
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomi
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelse
10. Val av styrelse
11. Val av valberedning
12. Fastställande av årsavgift
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Du som ännu inte är medlem i fiberföreningen, nu är det sista chansen att få fiberanslutning billigt.
Föreningen kommer att gå in med ett projekteringsunderlag för att bygga ett nät baserat på sina medlemmar
och deras fastigheter. Det statliga bidraget kommer att beräknas på detta underlag.
Fastighetsägare som i efterhand önskar få en fiberanslutning kommer inte att kunna ta del av
bidraget och därmed kommer kostnaden att i det närmaste fördubblas.
Du som vill bli medlem hittar information om HUR man blir det på baksidan ---->
Du som redan är medlem, men inte uppgivit någon e-postadress, snälla gör det, då detta underlättar
kommunikationen betydligt.
Du som redan var medlem före 1/1 2015, men ännu inte betalt in årsavgift för 2015 och
projekteringskostnad, totalt 300 kronor, nu är det dags!

Medlemsansökan (skriv ut sida)
Jag ansöker om medlemskap i Brattås fiber, Ekonomisk Förening, Org.nr: 769626-1622
Medlemskapet visar att jag är intresserad av att ansluta min fastighet till fibernätet.
Bindande beställning görs på separat blankett efter beslut om projektets genomförande.
Jag har tagit del av föreningens stadgar (finns på www.brattasfiber.se) och är beredd att så långt
som möjligt stödja och underlätta genomförandet av projektet.
Medlemsinsats
: 100 kr
Årsavgift 2015
: 100 kr
Projekteringskostnad : 200 kr, totalt 400 kronor betalas till Föreningens Bankgiro 174-8615
Ange tydlig avsändare: Namn, Adress samt fastighetsbeteckning, telefon och e-post.
OBS: Är du redan medlem så är årsavgiften 2015 + projekteringskostnad 300 kr!
Fastighetsbeteckning:
Namn:

Personnummer:

Adress:

Postadress:

E-postadress:
Telefon hem / arbete:

Mobiltelefon:

Ovanstående uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i projektet i enlighet med lagen
om användning och lagring av personuppgifter (PUL)
Ort:

Datum:

Fastighetsägarens underskrift:
Ansökan görs genom registrering på http://brattasfiber.se/nyhetsbrev.html eller på denna blankett
som skickas till Brattås fiber, ek. förening, frågor besvaras på, 0732-770899, abriss@spray.se:
Brattås fiber, ek.för.
c/o Fredrik Skyttner
Dalby 541
473 95 Henån
Klipp längs den streckade linjen

Blankett för betalning via Privatgirot

BANKGIRO INBETALNING/GIRERING AVI

Meddelande till betalningsmottagaren

Fastighetsbeteckning:
Telefon:
e-post:

Avsändare (namn och postadress)

Betalningsmottagare (endast namn)

Namn:
Adress:

Brattås fiber Ek. Förening (7696261622)
Svenska kronor

öre

400,00

Till bankgironr (xxx-xxxx eller xxxx-xxxx)

174-8615

