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Kvarnamåla bredband ekonomisk förening
Protokoll årsstämma.
Måndagen den 20 mars 2017 i Kvarnamålagården.
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S12) Val av ordförande
Marie Fransson omvaldes på 1 år som ordförande
S13) Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
Peter Einarsson, Bengt Olsson och Tobias Ekberg omvaldes som
styrelseledamöter pâ 2 är.

$14 Val av revisorer och eventuella revisorsuppleanter.
Jan Svensson Patrik Håkansson omvaldes på 1år.
S 15 Val av

valberedning.

Omval av Bengt-Olof Johansson och Arne Carlsson. Bengt-Olof
Johansson är sammankallande.
S 16

övriga frågor.
Peter Einarsson diskuterade Wexnets roll som nätägare.
Wexnet gjorde ett avtal med en fastighet inom vårt
täckningsområde i Kåranäs. Peter Einarsson har varit i kontakt med
Wexnet om hur vår tänkta fibernät kan se ut. Ett underlag ska
skickas till Wexnet som visar det området.

Stämman avslutades kl 20:00

rete

Justeras

Fabian Sandberg

Tommy

Justeras

Mötesordförande
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Gunilla Härlin

Lars-Göran Lindqvist
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Kvarnamåla bredband ekonomisk förening
Protokoll årsstämma.
Måndagen den 20 mars 2OL7 i Kvarnamålagården.
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KL 19:00 hälsade Marie Fransson alla välkomna till den 8:e stämman
och förklarade mötet för öppnat. Antalet deltagande vid årets stämma
var 17 st.

$1) VaI av stämmoordförande och anmälan av ståmmoordförandens
val av protokollförare.
Lars-Göran Lindqvist valdes till stämmoordförande och Fabian
Sand berg va ldes till protokollföra re.
52 Godkännande av röstlängden.
Stämman godkände röstlängden som tas fram vid behov

53) Val av en eller två iusteringsmän.
Tommy Fransson och Gunilla Härlin valdes att tillsammans med
ordföra nde n La rs-Göra n Li ndqvist juste ra protokol let.

$a) Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Stämman anser att årsstämman har blivit utlyst i enlighet med
stadgarna.

$5) Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes i sin helhet.

$6 Styrelsens årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse
Peter Einarsson redogjorde årsredovisningen, vilken godkändes av
stämman.
Ma

rie

Fra

nsson redogjorde verksa

m

hetsbe rätte lse n.

n Sve nsson redogjorde revisionsberätte lsen. Stä m ma n beslutade
att god kä n na revisionsberättelsen.

Ja
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$7) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
samt om hur vinsten eller förlusten enligt den faststËillda
balansräkningen ska disponeras
Styrelsens förslag att vinsten ska flyttas med t¡ll nästkommande
verksamhetsår godkändes av stämman.

$8) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman beslutade att ge styrelsen anvarsfrihet för
verksamhetsåret 20t6.

$9) Fråga om arvoden

till styrelsen och revisorerna.

Stämman antog styrelsens förslag om att inga arvoden betalas ut.

S10) Medlemsavgift och övriga avgifter ftir kommande verksamhetsår
För 2OL7 är medlemsavgiften 500 kr och serviceavgiften 500 kr plus
25Yo moms. lnsattsskyldigheten är 18 000 kr. Anslutningsavgiften
för nya medlemmar är L3 600 kr plus 25%o moms.
Styrelsen föreslår oförändrade årsavgifter för 2018.
Styrelsen föreslår att insatsskyldigheten från L januari 2Ot8 minskas
med L 000 kr och att denna summa återbetalas i samband med att
medlems- och serviceavgifter ta ut.
Styrelsen föreslår att anlutningsavgiften från
med 1 000 kr t¡ll 14 600 kr plus 25% moms.

l

januari 20L8 höjs

Stämman godkände styrelsens förslag om att inte förändra några
avgifter för 20L8.

S11) Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
som ska välias.
Valberedningens förslag är att ingen förändring ska göras. Styrelsen
ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Och stämman
beslutade att följa valberedningens förslag
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