Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Dala Vindkraft Ekonomisk förening
Stämman äger rum: Onsdagen den 31:e maj 2017 kl 18.30 i Envikens sporthall.
Fika med smörgås finns från kl 17.30 i kafeterian i sporthallen.
Stämman behandlar föreningens elfte verksamhetsår. Är du intresserad att närvara önskar vi din
anmälan senast 2017-05-26 till medlemsservice på 0248 48 80 55 eller via e-post till
info@dalavindkraft.se.
Under punkt 17 kommer två ärenden att behandlas, förslag till nya stadgar samt minskning av
insatsernas storlek. Stämmohandlingar kommer att finnas på plats och kan även hämtas på
hemsidan eller beställas från medlemsservice.

Stämman hålls i Enviken efter medlemmarnas framförda önskemål att få besöka vindkraftverken i
Tavelberget. Dala Vind välkomnar till öppet hus i Tavelbergets vindpark från klockan 15.00 till
17.00.
Då det är begränsat med parkeringsmöjligheter uppe vid Tavelberget behöver vi anmälan även
till öppet hus för de som planerar att delta. Vägbeskrivning finns på hemsidan samt att beställa
från medlemsservice.

Vid anmälan vänligen ange:
Kundnummer: …………………………………...…….
Medlemsnamn: ………………………………………..
Deltager i stämman med antal personer: …………..
Deltager vid öppet hus: ……………………………....

Dagordning
1.

Val av ordförande på stämman

2.

Val av protokollförare

3.

Godkännande av röstlängd

4.

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

5.

Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

6.

Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen

7.

Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret

8.

Revisionsberättelsen

9.

Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar

10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
12. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till dem som valts till uppdrag i föreningen
13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
14. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen
15. Val av revisor och revisorssuppleant
16. Val av ledamöter och suppleant i valberedningen jämte sammankallande
17. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden
a. Styrelsens förslag till revision av stadgar.
b. Styrelsens förslag till minskning av insatsernas storlek
18. Behandling av inkomna motioner
19. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman

Rättvik 2017-05-08

Sverker Ericsson
Föreningens ordförande

