
KVARNAmÂln
Å BREDBAND
ll ekonomisk förenins

Kvarnamåla Bredband Ekonomisk Förening
Protokoll ordinarie foreningsstämma
tisdag 23 mars2015,kl 19:00.

KL 19:00 hälsade Marie Fransson alla välkomna till ståimman.

$1. Val av stämmoordfürande och anmälan av stämmoordfìirandens val av
protokollftirare.

Till ordftrande frir stämman valdes Lars-Göran Lindqvist och till protokollftirare
valdes Fabian Sandberg.

$2. Godkännande av röstlängden.

Stämman godk?inde röstlängden, och den tas i händelse av omröstning.

$3. Val av en eller två justeringsmän.

Arne Carlsson och Kjell Hildingsson valdes att tillsammans med stÈimmoordfüranden
Lars-Göran Lindqvist justera protokollet.

$4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Sttimman beslutade att årsstämman har blivit utlyst i behörig ordning.

$5. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställdes i sin helhet.

$6. Styrelsens årsredovisningn revisorernas revisionsberättelser och
verksamhetsberättelsen.

Peter Einarsson redogjorde ftjr årsredovisningen. Lantmäteriftirättningen kostade lite
mindre än beräknat. Patric Håkansson redogjorde revisionsberättelsen. Marie
Fransson läste upp verksamhetsberättelsen.

Stämman godkände årsredovisningen, revisionsberättelsen och
verksamhetsberättel sen.

$7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om
hur vinsten eller fürlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.

Förslag från styrelsen att vinsten flyttas med till nästkommande verksamhetsår.

Stämman beslutade att vinsten fl¡tas till nästa verksamhetsår.
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$8. Beslut om ansvarsfrihet für styrelsen.

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet ftir år 2014.

$9. Fråga om arvoden till styrelsen och revisorerna.

Styrelsen ftireslår att inga arvoden ska utgå till styrelseledamöter, ledamoter eller
andra fürtroendevalda.

Stämman godkände styrelsens ftirslag

$10. Medtemsavgift och övriga avgifter für kommande verksamhetsår.

För år 2015 ãr medlemsavgiften 500 kr och serviceavgiften 500 kr plus 25o/o moms.
Insatsskyldigheten är 20 000 kr. Anslutningsavgiften für nya medlemmar är 11 600
kr plus 25Yo moms.

Styrelsen füreslår ofürändrade årsavgifter für 2016.

Styrelsen ftireslår att insatsskyldigheten från l januari 2016 minskas med 1000 kr
och denna summa återbetalas i samband med att medlems- och serviceavgifter tas
ut.

Styrelsen foreslår att anslutningsavgiften fran I januari 2016 höjs med 1000 kr till
12 600 kr plus 25o/o moms.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ft)rslag.

$11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.

Sttimman beslutade att vi inte gör någon lorändring av styrelsens sammansättning.

$12. Val av ordfürande.

Stämman beslutade omval av Marie Fransson på 1 år.

$13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningens ft)rslag: Omval av ordinarie ledamöter: Peter Einarsson, Bengt
Olsson och Tobias Ekberg pâvardera2 är.
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KVARNAmÂrn
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Kvarnamåla Bredband Bkonomisk Förening
Protokoll ordinarie ftireningsstämma
tisdag 23 marc2015, kl 19:00.

$14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

Patrik Hfüansson och Jan Svensson omvaldes som revisorer.

$15. Vat av valberedning.

Valberedningens ftirslag Arne Carlsson och Beng-Olov Johansson
(Sammankallande).

Ståimman godkåinde valberedningens fürslag.
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$tO. Övriga frågor.

o Fråga om hur det har fungerat ftr nyinflytade. Det har fungerat bra!

o Fråga om ftireningen har fått ftirfrågan om att sälja kapacitet till andra

aktörer. Inga ftirfrågningar har inkommit.

o Diskussion om W'exnet's problem.

o Våra protokoll ska läggas ut på hemsidan.

Mötet avslutades 19:40 och antalet deltagare var 20 personer.

Vid Protokollet Stämmoordfürande

Fabian Sandberg Lars-Göran Lindqvist

Justerare

Arne Carlsson Kjell
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