KALLELSE
till

Ordinarie föreningsstämma
med extra punkt om förslag till likvidation
i

Västra Husby Fiber ekonomisk förening
Söndag 5 maj 2019 kl 17.00
Västra Husby Gamla Hemmet
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Godkännande av röstlängden
Val av två justeringsmän
Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Fastställande av dagordningen
Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller
förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar
1. Beslut att föreningen ska gå i frivillig likvidation enligt bifogat förslag
2. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för tiden 2019-01-01—
2019-05-04 samt
3. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för denna tid
(punkt 2 och 3 om bokslutet för perioden hinner tas fram till stämman)
Stämmans avslutande

Kaffe och te serveras
Mer information på www.västrahusby.se
Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om likvidation av Västra Husby Fiber ekonomisk förening,
org-nr 769626-0996

Västra Husby Fiber ekonomisk förening bildades 2013 med syfte att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen genom att bygga ett lokalt fibernät för bredband, ledningsnät och därigenom
tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation.
Föreningen har i samarbete med Söderköpings kommun byggt ut fibernätet i Västra Husby tätort
med driftsättning 2014 och på den omgivande landsbygden med driftsättning 2015. För utbyggnaden
på landsbygden har föreningen erhållit projektstöd (EU-bidrag). Enligt projektstödsreglerna och
samarbetsavtalet med kommunen har föreningen drivit nätet i fem år. Föreningens nät skulle enligt
samarbetsavtalet med kommunen överlåtas till kommunen efter dessa fem år. Överlåtelsen gjordes
vid utgången av 2018.
Föreningen har därmed ingen affärsverksamhet kvar och har fullgjort syftet med föreningen.
Kommunen har ännu inte fakturerat föreningen för installationer gjorda under 2.a halvåret 2017 och
senare. I övrigt finns inga kända skulder.
Styrelsen har beslutat att efter reservation för kortfristiga skulder, likvidationskostnader och
oförutsett minska medlemsinsatsernas storlek med 62,5%, motsvarade 444 734 kr, som återbetalas
till medlemmarna omkring 1:a maj 2019.
Styrelsen föreslår att föreningen avvecklas eftersom verksamheten har upphört och syftet med
föreningen är fullgjort.
Avvecklingen kan ske på två sätt:
•
•

Upplösning genom förenklad avveckling (föreslås inte eftersom det finns skulder som inte är
reglerade samt att det bedöms omöjligt att samla 224 medlemmar för ett enhälligt beslut)
Frivillig likvidation

Styrelsens förslag till beslut:
•
•
•
•
•

att avvecklingen görs genom frivillig likvidation.
att beslutet ska gälla omgående.
att Magnus Schönbeck ges i uppdrag att ge in anmälan om likvidation till Bolagsverket och
betala likvidationsavgift.
att Gunnar Fredin föreslås till likvidator.
att föreningens återstående tillgångar, ca 100 000 kr (ca 14% av ursprunglig insats) om inget
oförutsett tillkommer, efter likvidationen utskiftas till medlemmarna i proportion till erlagda
insatser. Om återstående tillgångar understiger 20 000 kr skall hela beloppet istället skänkas
till Barncancerfonden. Utskiftning beräknas kunna göras under 1:a kvartalet 2020.
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