KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2021
Kungsjö Nät Ekonomisk förening 769625-7059
Härmed kallas medlemmarna till föreningens ordinarie föreningsstämma.
Tid: 20/4 2021, kl. 1900.
Plats: Årets årsmöte kommer, av kända skäl, att genomföras digitalt. Sist i denna kallelse
finns en liten bruksanvisning för att ansluta till mötet.

Länk för anslutning till digitalt möte: Klicka här för att delta i mötet
Dagordning
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11.
12.
13.
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17.

Mötets öppnande.
Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av
protokollförare.
Godkännande av röstlängden.
Val av två justeringsmän.
Fråga 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, varav en sammankallande.
Inkomna motioner (ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
föreningens stadgar) och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
Övriga frågor
Mötets avslutande.

Årsmöteshandlingar, årsredovisning och revisionsberättelse kan efter den 12/4 2020, erhållas genom
att kontakta föreningens kassör.
Eva-Britt Ohlsson; tel: 0730-578785 eller
mail: eva-britt.ohlsson@kungsater.se eller snigelpost: Hjältaljunga 41, 519 92, Kungsäter.

Välkomna!
Styrelsen

Ansluta via dator:
•

Klicka på den bifogade länken i kallelsen eller på hemsidan för Kungsjö Nät samtidigt
som du håller inne Ctrl-knappen.

•

Funkar inte det så kopiera länken (höger-klicka och kopiera länk) och klistra in i en
annan webbläsare än Internet Explorer

•

Då öppnas en webbsida där du ser två alternativ: Ladda ner Windows-appen
och Anslut på webben istället. ...

•

Välj anslut på webben. Om du ansluter på webben kan du använda antingen
Microsoft Edge eller Google Chrome.
Du kan få en fråga i webbläsaren om Teams får använda din mikrofon och kamera.
Tillåt detta så att du syns och hörs i mötet.

•

Ange ditt namn och välj ljud- och videoinställningar. Välj Ljud av för att undvika att
störa.

•

När du är klar trycker du på Anslut nu.

•

Då kommer du till möteslobbyn och där blir du strax insläppt till mötet.

•

Väl inne på mötet finns en meddelanderuta som du kan skriva frågor i. Vi kommer
även använda denna funktion vid röstningar, då behöver du som deltagare enbart
skriva Ja eller Nej för att vi ska kunna genomföra en korrekt röstning.

Ansluta via surfplatta eller mobil:
•

Ladda ner appen Teams.

•

Klicka på den bifogade länken i kallelsen eller på hemsidan för Kungsjö Nät.

•

Teams frågar om den får använda din mikrofon. Tillåt detta så att andra i mötet kan
höra dig.

•

Därefter får du två alternativ för att ansluta till mötet: Anslut som gäst eller Logga in
och anslut. Välj Anslut som gäst.

•

Skriv ditt namn och tryck på Anslut till möte.

•

Då kommer du till möteslobbyn och där blir du strax insläppt till mötet.

