Kallelse till ordinarie föreningsstämma i
Solivind El Ekonomisk Förening
(Tidigare O2 Ekonomisk Förening)
Styrelsen i Solivind El Ekonomisk Förening (tidigare O2 El Ekonomisk Förening)
kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.
Tid: 17:30 den 4 juni 2018
Registrering öppen mellan kl. 15:50-17:00. Viktigt! Kom i god tid innan
registreringen stänger.
Visning av Bee Urban från 16:30 och fika från 17:00.
Plats: Garnisonen, Karlavägen 100, 104 51 Stockholm
Dagordning
1.

Val av ordförande

2.

Val av protokollförare

3.

Godkännande av röstlängd

4.

Val av två justeringsmän

5.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

6.

Framläggande av årsredovisning för det senaste räkenskapsåret, inkl.
anförande av den verkställande direktören

7.

Framläggande av revisors berättelse

8.

Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

9.

Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

10.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören för den tid revisorns berättelse omfattar

11.

Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer

12.

Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelseordförande
samt de styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman

13.

Val av revisorer

14.

Val av valberedning bestående av tre personer som till ordinarie
föreningsstämma senast i mars månad skall föreslå antal
styrelseledamöter och förslag till val av funktionärer

15.

Övriga ärenden

a.

Förslag till det andra och slutgiltiga beslutet avseende
stadgeändring enligt Bilaga 1 med anledning av bl a ny lag för
ekonomiska föreningar

Intresseanmälan
För att underlätta vår administration önskar vi din anmälan senast 25 maj 2018
på kundservice@utellus.se. Medverkan på föreningsstämman är frivillig och
föranmälan enbart till stämman (utan middag) är inte obligatorisk.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finns tillgängliga på
Utellus hemsida. Om ni önskar ta del av dessa handlingar vänligen skicka
medelande till kundservice@utellus.se eller besök Utellus hemsida.
Har du några frågor du önskar att vi ska belysa och ta upp på stämman? Anmäl
det gärna till oss på kundservice@utellus.se i förväg. Det ger oss bra möjlighet att
komma med fulltäckande och välinformerade svar.

Välkomna!
Styrelsen i Solivind El Ekonomisk Förening
Ordf. Anders Malmström

