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Protokoll  fört  vid Föreningsstämma  för

Svältorna  Fiber  Ek. för.  (Org.nr  769628-7742)

Datum:

Plats:

2018-11-27,  kl 19.00

Equmeniakyrkan  Asklanda-Ornunga

Mötets  öppnande

Stefan  Svensson  hälsade  välkomna  och  förklarade  mötet  öppnat.

Val  av ordförande  vid  stämman  och  anmälan  av stämmoordförandes  val av protokollsförare

Till  ordförande  vid  stämman  valdes  Stefan  Svensson  och som  stämmoordförandes  val av

protokollförare  anrnäldes  Anders  Fritzon.  Till  vice  ordförande  vid stämman  valdes  Bernt

Larsson.

Godkännande  av röstlängd

Röstlängden  godkändes  och biläggs  protokollet.

Val  av två  justeringsmän

Till  justeringsmän  valdes  Yngve  Lagerlöf  och Sven Holmgren.

Fråga  Om stämman  bliVit  utlyst  i behörig  ordning

Stämman  ansåg  att  årsmötet  har  blivit  utlyst  i behörig  ordning.

Fastställande  av dagordning

Stämman  fastställde  dagordningen  med  tillägg  av en punkt  nr 16:  "lnformation".

Styrelsens  årsredovisning  och revisionsberätteIsen

Årsredovisning  och  revisionsberätteIsen  presenterades.

Beslut  om  att  fastställa  resultaträkning  och  balansräkning  samt  beslut  om  hur  vinsten  eller

förlusten  enligt  den  fastställda  balansräkningen  ska disponeras

Stämman  beslutade  att  fastställa  resultaträkning  och balansräkning  samt  beslutade  att  vinsten

skall  disponeras  enigt  förslaget  i förvaltningsberättelsen.

Beslut  om  ansvarsfrihet  åt  styrelseledamöterna

Stämman  beviljade  styrelseledamöterna  ansvarsfrihet  för  räkenskapsåret.

Frågan  om  arvode  till  styrelseledamöter  och  revisorer

Stämman  beslutade  att  fastställa  arvodet  för  styrelseledamöter,  suppleanter  och

adjunkterade  till s.ooo kr/person,  för revisorer  till 2.000 kr tillsammans  samt

valberedning  till  1.OOOkr  tillsammans.



10. Medlemsavgift  för  kommande  verksamhetsår

Stämman  fastställde  medlemsavgiften  för  nuvarande  och kommande  verksamhetsår

till 250 kr.

11.  Val av föreningsordförande  t o m nästa  ordinarie  stämma

Till föreningsordförande  till nästa ordinarie  stämma  valdes  Stefan  Svensson.

12. Val av övriga  styrelseledamöter  och eventuella  ersättare

Stämman beslutade att på två år väJa Christer Björnsson,  Sven-Eric  Karlsson  samt  Roland

Börgesson  som ordinarie  ledamöter.

Information:  Anders  Fritzon,  Gustav  Arvidsson,  Peter  Aronsson  som ordinarie  ledamöter  samt

Lars Sahlberg  och Peter  Svensson  som ersättare  är valda  på 2 år vid föreningsstämman  2017.

13. Val av revisorer  och eventuella  ersättare

Till revisorer  valdes  Sture  Andersson  och Karl-Erik  Rydler.  Ingen  ersättare  valdes.

14.  ValavvaIberedning,minsttvåpersoner,varavensammankaIIande

Till valberedning  valdes  Håkan  Claesson  (sammankallande)  och Görgen  Lindgren.

15.  Övriga ärenden  som  skall tas upp på föreningsstämman  enl.  Iag eller  stadgarna

Inga övriga  frågor  anmäldes.

16. Information

Stefan  Svensson  informerade  om budgeten  och framskridandet  av projektet.

Christer  Björnsson  informerade  om faktureringsrutinerna.  Debitering  sker  kvartalsvis

avseende  nätavgifter  samt  gruppanslutningarna.

17. Mötets  avslutande

Stefan  Svensson  avslutade  mötet.
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Bilagor:

Röstlängd  -  Föreningsstämma  Svältorna  Fiber  2018-11-27.


