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Påminnelse - årsstämma den 25 april (inkl. handlingar för 
stämman)!
                                                              OBS!
                                         FÖRENINGEN BEHÖVER DIN
                             ANMÄLAN OM DELTAGANDE SENAST 17/4! 

Välkommen till årsstämma i Fiber Falbygden ekonomisk förening

Plats : Vartofta Samlingslokal, Lokalgatan 2, Vartofta

Det har varit ett par fantastiska, omvälvande och intressanta år i föreningens korta historia. Medlemsantalet har ökat från 
ca 245 i tidigare Fiber Östra Falbygden respektive ca 140 i tidigare Börstig Brismene Bredband – till ca 800 medlemmar 
totalt efter utbyggnad och fusion. Vi hoppas därför att du kommer på årets föreningsstämma så vi får tillfälle att lära 
känna alla lite bättre!

I samband med årsstämman passar vi på att fira vårt nu i det närmaste avslutade utbyggnadsprojekt och att fusionen är 
klar. Föreningen bjuder på förtäring och behöver därför din anmälan om deltagande senast onsdag 17 april!

(I händelse av ett stort antal anmälningar om deltagande kan plats för stämman komma att ändras).

Anmäl ditt deltagande i årsstämman genom att klicka på länken nedan!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5sHDQK3pUE55KF4PsDHMXj4tL_fHs5RSwMsRdlxeGs-
5FyA/viewform

P R O G R A M

– Årsmötesförhandlingar

– Efter årsmötesförhandlingarna, en paus då föreningen bjuder på förtäring och underhållning!
Vi gästas av trubaduren Gunnar Karlberg, Dalum.

– Vi rapporterar från vårt nu i det närmaste avslutade utbyggnadsprojekt och om fusionen mellan Fiber Östra 
Falbygden och Börstig och Brismene Bredband

– Information och dina frågor kring vårt nya Triple Play - abonnemang

– Information gällande hanteringen av eventuella felanmälningar
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Handlingar för stämman

Föredragningslista
Årsredovisning Fiber Falbygden med revisionsberättelse och verksamhetsberättelse

VÄLKOMNA!
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