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Protokoll årsstämma 2017
Datum

2017-06-15

Plats

Skäggebyns bygdegård

Närvarande

Se Bilaga 1

§0

Föreningens ordförande hälsade välkommen och öppnade stämman.

§1

Birgit Hermansson föreslogs som stämmoordförande och Urban
Hermansson som sekreterare vilket godkändes.

§2

Röstlängden upprättades och godkändes.

§3

Till justeringspersoner utsågs Charlotte Andersson och Dennis Fransson.

§4

Frågan om stämman utlysts i behörig ordning (enligt lag tidigast fyra
veckor före utsatt datum) besvarades med ja.

§5

Dagordningen godkändes.

§6

Urban Hermansson gick igenom verksamhetsberättelsen för 2016 (bilaga
4). Kassören Birgitta Evensson gick igenom årsredovisningen (bilaga 2).
Efter genomgången lästes revisionsberättelsen upp (bilaga 3). Revisorn
föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

§7

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt disponering av
årets förlust.

§8

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§9

Arvode till styrelse och revisorer togs upp. Stämman beslöt att den
ordning som infördes vid föregående års stämma skall gälla oförändrad
för 2017.
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§10

Kassören föredrog förslag till budget. Efter några klargöranden av
enskilda poster antog stämman förslaget.

§11

Medlemsavgiften höjdes på stämmans initiativ vid föregående stämma
till 400:-/år. Styrelsen hade inget förslag till ändring, varför stämman
beslöt att behålla avgiften oförändrad. På fråga från en medlem om alla
hade betalt blev svaret att alla utom en gjort det. För den återstående
rådde en speciell situation, då han köpt fastigheten utan att känna till att
det fanns fiber framdragen. Han var dessutom inte intresserad av att ha
fiber och hade begärt utträde ur föreningen. Det väckte en fråga om hur
medlemmar som går ur föreningen och sedan vill gå in igen skall
hanteras. Styrelsen har diskuterat det utan lägga fast någon rutin. Fallet
har aldrig inträffat, men varit aktuellt vid ett tillfälle tidigare. Stämman
gav styrelsen i uppdrag att utarbeta en rutin för framtiden.

§12

Valberedningen redovisade förslag till val av styrelseledamöter och
suppleanter. Stämman antog förslagen enligt följande.
Ordförande Lennart Johansson.

omval 1 år

Kassör Birgitta Evensson

omval 2 år

Ledamot Charlotte Andersson

nyval 2 år

Suppleant

nyval 1 år

Egil Flöisand

Suppleant Kari Mörk

omval 1 år

Suppleant Alf Svanström

nyval 1 år

Ledamot Urban Hermansson har ett år kvar på sitt förordnande
Yvonne Eliasson valdes som ständigt adjungerad till styrelsen

§13

Valberedningen redovisade sitt förslag till revisor och revisorssuppleant.
Stämman beslöt följande i enlighet med valberedningens förslag.
Gun-Britt Carlsson revisor på ett år
Carina Larsson revisorssuppleant på ett år

§14

Ordföranden frågade stämman om förslag till valberedning. Valdes
Ulla Ek, sammankallande
Birgit Hermansson
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Övriga ärenden
Två förslag från styrelsen hade lämnats in till stämman (bilaga 5 och 6),
det första angående minimipris för anslutning och det andra om att
utreda föreningens framtid. Stämman biföll båda förslagen.

§16

Styrelsen och stämman avtackade de avgående styrelseledamöterna Egil
Flöisand och Alf Svanström med blommor och stor uppskattning för
deras mångåriga insatser för fiberföreningen. Kjell Persson, som fram till
2016 skötte medlemsregister och höll ordning på fastighetsaffärer med
medlemsbyten tackades på samma vis. Alla tre deltog från
fiberföreningens första trevande tid. Styrelsen gläder sig åt att få utnyttja
deras kunskaper i fortsättningen även om de inte medverkar lika aktivt
som tidigare.

§17

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade
stämman.

Vid pennan

Justeras

Urban Hermansson

Charlotte Andersson

Birgit Hermansson, mötesordförande

Dennis Fransson

