Havdhem Fiber Ekonomisk Förening

Protokoll 2017-12-12

Föreningsstämma Havdhem Fiber Ekonomisk Förening.
Dag: tisdagen den 12 dec 2017
Tid: Kl. 19 - 20
Plats: Bygdegården, Havdhem
Röstberättigade mötesdeltagare:

Björn Hammargren, Margareta Havdelin, Elisabet Persson, Jens Fröling, Thomas Hägring, Linnea
Nordberg, Sylve Ekedahl, Ulf Klasson, Björ Cumselius, Janne Lindqvist, Göran Thorslund, Erik Wesely,
Björn Ericsson, Kenneth Julin

§1 Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Björ Cumselius önskade mötesdeltagarna välkomna till föreningsstämman.

§2 Val av ordförande för stämman samt anmälan av styrelsens val av protokollförare vid
stämman.

Till mötesordförande valdes Ulf Klasson. Stämmans förslag till protokollförare vid stämman var Björ
Cumselius. Stämmans förslag godkändes.

§ 3 Val av justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.
Till justeringsmän utsågs Jan Lindqvist och Björn Ericsson.

§ 4 Godkännande av röstlängd.

Röstberättigade deltagare har stämts av mot medlemsförteckning, inga fullmakter hade lämnats in.
Förfarandet och röstlängden godkändes. Totalt 14 röstberättigade.

§ 5 Fastställande av dagordning.

Dagordningen har publicerats på hemsidan www.havdhemfiber.net och via e-post samt delats till
medlemmars postboxar. Dagordningen godkändes.

§ 6 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Ordföranden frågade om stämmans mening är att stämman blivit utlyst i behörig ordning. Stämman
godkände stämmans utlysning.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.

Föreningens kassör Thomas Hägring kommenterade innehållet. Resultat för perioden visar ett
negativt resultat med 64 013 kr. Är en direkt följd av avskrivningen av nätet. Verksamhetsberättelse,
årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Beslut om fastställande av balansräkningen, resultaträkningen samt om disposition av
årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade att fastställa föreliggande balansräkning och resultaträkning samt att disponera
årets förlust (64 013 kr) i ny räkning.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman tillfrågades om styrelsen kan ges ansvarsfrihet för perioden 1 januari 2016 till 31 december
2016. Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10 Budget för kommande verksamhetsår.

Kostnader som består av förbrukningsmaterial, försäkringar, ersättningar till revisorer,
bankkostnader, mm täcks in av medlemsavgifterna.
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§ 11 Medlemsavgift och andra avgifter.

Föreningsstämman beslutade att medlemsavgiften för 2017 skall vara 100 kronor och att detta också
skall gälla för 2018.

§ 12 Val av ordförande.

Något förslag från valberedningen förelåg inte. Mötet föreslog omval av sittande ordförande. Till
ordförande för ett år valdes Björ Cumselius. Valet var enhälligt.

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter.

På förslag från stämman föreslogs omval av styrelseledamöter. Föreslogs att Jens Fröling, Thomas
Hägring, Ulf Klasson och Linnea Nordberg väljs till styrelseledamöter på två år. Beslutades enligt
detta förslag.

§ 14 Val av två revisorer samt suppleant.

Till revisorer omvaldes Erik Stenström och Ida Edlund.

§ 15 Val av valberedning.

Något förslag till valberedning förelåg inte och inga frivilliga anmälde sig under mötet varför frågan
om kommande års val hänskjuts till nästkommande föreningsstämma.

§ 16 Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer.
Beslutades att inga arvoden utgår.

§ 17 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens
stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
Inga ärenden var anmälda

Mötesordföranden lämnade ordet fritt för eventuella frågor, förslag eller yrkanden från mötet. Björ
Cumselius informerade om vikten av att prenumerera på föreningens nyheter via
www.havdhemfiber.net då detta förenklar arbetet med att nå medlemmarna i föreningen. Förslag
från stämman var att skicka ut denna önskan via nuvarande kanaler som sms, e-post, postbox och
hemsidan.

§ 18 Stämmans avslutning.

Mötesordföranden Ulf Klasson förklarade årsmötesförhandlingen avslutad och överlämnade ordet till
föreningens ordförande Björ Cumselius som tackade deltagarna och bjöd in till avslutande kaffe och
kaka. I samband med kaffet ville styrelsen visa sin uppskattning med en liten julgåva till de 10
områdesansvariga för det utmärkta jobb de gjort i fiberprojektet.
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