
 

 

FILSBÄCKS INTRESSEFÖRENING 
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE  
OCH FÖREDRAG OM SOL-EL 
Onsdag 27 februari 2019 kl. 18.30 i Truvegården 
 

Motioner lämnas skriftligen och undertecknade till ordf Christoffer Björn innan mötet:  
Myråsvägen 6, 073-339 93 51, c_bjorn@hotmail.com. 
Dagordning för mötet finns på anslagstavlan, hemsidan www.intressefilsback.se och 
föreningens Facebook-sida. 

I samband med mötet ges också tillfälle att lyssna på energirådgivare Sara Vallgren Klang, 

som berättar om hur det går till att köpa och installera solceller på sitt hus. Kan du spara 

pengar och minska klimatpåverkan genom att installera solel på ditt tak? Om ni planerar  

att byta takpannor, byt istället till ett tak som spar pengar och ger el! Och om man vill ha 

solceller för att sälja till el-nätet, hur går det till och vad behövs? Vad är bra att tänka på?  

Vad finns det för bidrag? Föreningen startar nu också en grupp för dig som är intresserad  

av att installera solel. Styrelsen berättar mer! 

VARMT VÄLKOMNA!!  

Mvh Styrelsen i Filsbäcks intresseförening 
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DAGORDNING ÅRSMÖTE  
  

Filsbäcks Intresseförening  

  

Datum: 2019-02-27 Tid: 18.30 Plats: Truvegården, Filsbäck  

  

1. Mötets öppnande  

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet   

3. Val av två justeringsmän som tillsammans med ordförande och sekreterare  

ska justera protokollet samt bistå som rösträknare  

4. Godkännande av dagordningen   

5. Fråga om mötets behöriga utlysande  

6. Fastställande av röstlängd  

7. Redogörelse av styrelsens verksamhetsberättelse  

8. Redogörelse av föreningens ekonomiska berättelse  

9. Revisorernas berättelse och fastställande av balansräkning  

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen  

11. Val av ledamöter till styrelsen   

12. Val av suppleanter till styrelsen   

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter   

14. Val av valberedning  

15. Behandling av motioner och styrelsens förslag  

16. Behandling av propositioner, såsom förslag till verksamhetsplan och budget  

17. Beslut om medlemsavgiftens storlek  

18. Övriga frågor  

19. Beslut om var justerat årsmötesprotokoll anslås  

20. Mötets avslutande 


