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L. Va! av ordförande för stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Göran Weiler valdes till ordförande för stämman, Johan Eliasson utsågs till att skriva protokollet.

2. Godkännande av röstlängden
Röstlängden upprättas vid behov.

3. Val av två justeringsmän

Marianne Esbjörnsson och lnga-Lill Kristersson valdes att justera protokollet.

4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Mötets mening var att stämman utlysts i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes utan förändring.

6. Styrelsensårsredovisningoch revisionsberättelsen
Ordföranden föredrog styrelsens årsberättelse som lades till handlingarna. Revisionsberättelsen
upplästes av Jan-Åke Sjöqvist och lades till handlingarna.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller
förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
Resultat -24 828,32 kr överförs i ny räkning.
Balansräkningen visar tillgängar på -10 945 968,93kr.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
Styrelsen beviljades a nsvarsfrihet.

9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
Stämman beslutade att Ordförande, vice ordförande och Kassör beviljas ett arvode på 10 000
kronor per år.

10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Det beslutades om oförändrad medlemsavgift på 100 kronor.

11. Val av ordförande för föreningen
Gunilla Esbjörnsson valdes till ordförande för föreningen.

L2. Yal av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
Enar Larsson och Bengt-Olof Nilsson, valdes till ordinarie ledamöter på två år,
Johan Kristersson valdes till suppleant på två år och Mattias Andersson valdes till suppleant på
ett år.

13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Jan-Åke Sjöqvist och Kjell-Åke Andersson valdes till revisorer.
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14.

15.

Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
Karin Magnusson och Krister Lobäcken valdes tillvalberedning med Karin Magnusson som
sammankallande.

övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar
En fråga om vad det skulle kosta att ansluta en fastighet till fibern ställdes. Gunilla svarade att
kostnaden blir insatsen på 26100 plus kostnaden för grävning och installation. Kostnaden
varierar därför väldigt från fastighet till fastighet.
Tore Larsson avtackades för sitt arbete i styrelsen. Göran Weiler tackades för sin insats under
mötet.

16. Avslut
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Sekreterare: Johan Eliasson Ordörande: Göran Weiler
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