Amnehärad fiber
ekonomisk förening

2019-08-31

c/o Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Backen 1
547 92 Gullspång

Kallelse till extra föreningsstämma i Amnehärad fiber ekonomisk
förening
Amnehärad fibers styrelse har efter genomfört utbyggnadsarbete av det
projekterade fibernätet i Amnehärad konstaterat att föreningen inte är i behov av
hela den kapitalinsats som föreningens medlemmar har betalat in.
Med anledning av detta planerar styrelsen att göra en återbetalning av en del av
den inbetalda kapitalinsatsen (överinsats) till fiberföreningens medlemmar. För
att den ekonomiska föreningen skall kunna göra en återbetalning av kapitalinsats
krävs det att en föreningsstämma tar ett beslut om detta.
Alla medlemmar kallas därför till en extra föreningsstämma söndagen den 6
oktober enligt bifogad kallelse.
Styrelsens förslag är att göra en återbetalning på 3 500 kr per fullt betald
kapitalinsats på 16 500 kr.

Bifogat denna kallelse finns även en blankett för begäran om återbetalning av
kapitalinsats. Denna blankett skall ifyllas och lämnas till Amnehärad fiber efter
föreningsstämman för att återbetalning skall kunna göras och gäller under
förutsättning att föreningsstämman beslutar om detta vid den extra
föreningsstämman den 6 oktober 2019.

Välkommen

Styrelsen

Kallelse till extra stämma för Amnehärad fiber ekonomisk
förening.
Du kallas härmed till extra stämma för Amnehärad fiber ekonomisk förening
söndagen den 6 oktober 2019, kl. 14.00 i församlingshemmet vid Amnehärads
kyrka, Gullspång.

Förslag till dagordning vid Amnehärad fiber ekonomisk förenings
extra stämma 6 oktober 2019

1. Mötets öppnande.
2. Godkännande av röstlängd.
3. Val av stämmofunktionärer:
a) Ordförande
b) Sekreterare
4. Val av 2 justerare tillika rösträknare.
5. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
6. Fastställande av dagordning.
7. Återbetalning av insats.
8. Stämmans avslut.
Välkommen!
Styrelsen
Gm/Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Ordförande

Amnehärads Fiber
Ekonomisk förening

Begäran om återbetalning av kapitalinsats enligt stämmobeslut
Jag begär återbetalning av del av min inbetalda kapitalinsats till Amnehärads Fiber Ekonomisk
förening (org. nr 769625-6481) enligt stämmobeslut 2019-10-06.
Medlems kapitalinsats skall minskas med 3.500 kr per fullt inbetald kapitalinsats på 16.500 kr.
Vid en lägre eller högre inbetald kapitalinsats justeras återbetalningen procentuellt mot
inbetald insats.
Ifylls av medlemmen
Fastighetsbeteckning

Medlemsnummer

Namn

Adress

Postnummer

Postort

Telefon

Land (om ej Sverige)

Mobil

E-postadress
Bankkontonummer (Clearing- och kontonummer)

Bank

Underskrift
Ort och datum

Fastighetsägarens underskrift

Namnförtydligande

Begäran om återbetalning av kapitalinsats godkännes enligt ovanstående av föreningens firmatecknare.
Underskrift
Firmatecknares underskrift

Begäran om återbetalning skickas till:
Amnehärads Fiber Ekonomisk förening
c/o Håkan Tropp
Torggatan 24
541 30 SKÖVDE
Skicka din begäran senast 2019-11-30

Namnförtydligande

Föreningens anteckningar
Återbetalt belopp

Datum för utbetalning

Återstående kapitalinsats

Utbetalt av

