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KALLELSE TILL ANDELSSTÄMMA FÖR 
Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber 

 
OBS! Denna kallelse finns också tillgänglig på BKFs hemsida: www.bkfiber.ax 
 
Tidpunkt: Torsdagen den 28 april 2011 klockan 16.30 
Plats: Kommunkansliet i Kumlinge 
 
ANMÄLAN TILL STÄMMAN(stadgarna § 16): 
Anmälan om deltagande i stämman skall göras senast torsdagen den 21 april kl 16.00.  
Anmälan riktas till styrelsens sekreterare Jim Eriksson  
Per e-post: jim.eriksson@kumlinge.ax. 
Telefon: 622 401 
SMS: 040 5107 356 
 
Agenda: 
1) Val av ordförande, sekreterare för stämman samt minst två stycken 
protokolljusterare vilka samtidigt fungerar som rösträknare 
 
2) Konstateras stämmans laglighet och beslutförhet 
 
3) Föredragning av bokslut och revisionsberättelsen för föregående 
räkenskapsperiod 
 
-Kopior av bokslut finns tillgängligt på stämman. Bokslutet kan också skickas ut per e-
post på begäran riktad till BKF-styrelsens sekreterare: jim.eriksson@kumlinge.ax 
 
4) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen eller det 
överskott eller den förlust den fastställda balansräkningen uppvisar, ger 
anledning till. 
 
5) Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens medlemmar och verkställande 
direktören för räkenskapsperioden 
 
6) Beslut om antalet styrelseledamöter samt deras arvoden och ersättning för 
utgifter 
 
Styrelsens förslag: 
*Nuvarande antal ledamöter bibehålls: 6 ledamöter, varav 3 från Brändö och 3 från 
Kumlinge. 
*Arvoden: Mötesarvodena är de samma som för nämnder i Kumlinge kommun; 18 
euro/möte för ledamot; 1,5*arvodet för ordförande (dvs 27 euro).  
*Kilometerersättningar betalas ut enligt de anvisningar som skattemyndigheten årligen 
fastslår.  
*Dagtraktamenten utbetalas då tidsåtgången för möte och mötesplatsen uppfyller 
kriterierna för att dagtraktamenten skall utbetalas. Anvisningarna på skattemyndighetens 
hemsida följs. 
 
 
7) Val av medlemmar till styrelsen 
 
Ur stadgarna: 

I styrelsen ingår minst fem (5) och högst femton (15) ledamöter, samt personliga 
suppleanter, vilka väljs för två år, högst tre perioder i följd. Hälften av styrelsens 
medlemmar är i tur att avgå årligen, första gången enligt lottning och sedan i tur och 
ordning. Styrelsen väljer styrelseordförande och viceordförande inom sig för ett år i 
taget. Till styrelsemedlem kan enbart väljas andelslagets medlem, maka/make eller 
sambo till medlem eller en person som representerar en sammanslutning som är 
medlem. 
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Nuvarande styrelse (vald på stämman 2010): 
Mats Perämaa (Gunilla Henriksson)  ----------à  i tur att avgå stämman 2012 
Margaret Lundberg (Veronica Thörnroos) ---à i tur att avgå stämman 2012 
Jim Eriksson (Ingrid Nygård) ------------------à  i tur att avgå stämman 2012 
John Wrede (Roger Husell) --------------------à  i tur att avgå stämman 2011 
Kaj Törnroos (Göran Söderlund) --------------à i tur att avgå stämman 2011 
Bengt Ejvald (Jonny Karlström)------ ---------à i tur att avgå stämman 2011 

 
8) Val av en revisor och dennes suppleant, för granskning av följande 
bokföringsperiod, administration och konton 

 
Styrelsens förslag: 
Omval av nuvarande revisor Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab (GRM-samfund) med 
Tove Lindström-Koli som huvudansvarig och en av bolaget utsedd ersättare. 

 
 
9) Beslut om prissättningsprinciperna för tjänsterna 
 Enligt andelslagets stadgar ska andelsstämman fastställa principerna för avgifterna som 
andelslaget uppbär för sina tjänster (såsom exempelvis linjehyra eller serviceavgifter för 
ändring av Internet-abonnemang). 
Själva avgifterna för andelslagets tjänster och de tjänster som andelslaget förmedlar 
fastställs av fastställs av styrelsen  
 
   Styrelsens förslag: 
   De nuvarande  principerna för prissättningen bibehålls. 
 
 
10) Beslut om givande av fullmakt åt styrelsen att fastställa anslutningsavgiften 
 
    Styrelsens förslag: 
    Stämman ger fullmakt åt styrelsen att fastställa anslutningsavgifterna. 
 
 
11) Beslut om i vilka tidningar och på vilka andra sätt kallelse till 
andelsstämman görs 
 

Styrelsens förslag: 
Stämman håller fast vid tidigare beslut, dvs: 
Kallelse till stämman kungörs i BrändöInfo och KumlingeNytt, på anslagstavlor i 
Brändö och Kumlinge samt på elektronisk väg till andelsägare som meddelar till 
andelslaget att de vill ha elektronisk kallelse. 

 
 
12) Behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden 
 
-Medlem som önskar att ärende skall upptas till behandling på stämman, skall meddela 
detta till styrelsen senast sju dagar innan mötet. Anmälan riktas till styrelsens 
sekreterare Jim Eriksson. Per e-post: jim.eriksson@kumlinge.ax. 
Telefon: 622 401 
 
-Under stämman informerar styrelsen medlemmarna om aktuella ärenden. 
 
Styrelsen för Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber 
 
Denna kallelse har anslagits på anslagstavlor i Kumlinge och Brändö den 14.4.2011 
 
Intygar 
 
Kumlinge: Jim Eriksson, sekr. BKF  Brändö: John Wrede, viceordf. BKF 
 
  


