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i

L

Marie Fransson fôrklarade môtet ôppnat och hälsade
medlemmarna välkomna till fôreningens 8:e årstämma.

§1) Val av stämmoordförande och anmälan av stämmoordförandens
val av protokollförare.
Lars-Göran Lindqvist valdes till stämmoordförande och Fabian
Sandberg valdes till protokollförare.

§2 Godkännande av röstlängden.
Röstlängden tas fram och godkänns vid behov.

§3) Val av en eller två justeringsmän.
Gunilla Härlin och Tommy Fransson valdes
ordföranden justera protokollet.

§4) Fråga om

att

tillsammans

med

stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Kallelsen blev skickad

med

post och e-post 3 veckor innan. Enligt

stadgarna ska stämman utlysas två veckor förväg.
beslutade att stämman utlysts enligt stadgarna.
i

§5) Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes

i

Stämman

sin helhet.

§6 Styrelsens årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse
Peter Einarsson redogjorde årsredovisningen för 2017.

Marie Fransson
Patric

läste

Håkansson

upp verksamhetsberättelsen

läste

för 2017.

upp revisionsberättelsen som godkändes.

§7) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda
balansräkningen ska disponeras.
Stämman godkände resultat och balansräkningen.
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§8) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

§9) Fråga om arvoden till styrelsen och revisorerna.
Styrelsens förslag är att inga arvoden utgår till styrelsen. Vilket
godkändes av stämman.

§10) Medlemsavgift och övriga avgifter för kommande verksamhetsår
För år 2018 är medlemsavgiften 500 kr och serviceavgiften 500 kr
plus 25 % moms. lnsatsskyldigheten är 17 000 kr.
Anslutningsavgiften för nya medlemmar är 14 600 kr plus 25 %

moms

Styrelsen föreslår oförändrade årsavgifter för 2019.
Styrelsen föreslår att insatsskyldigheten från 1 januari 2019 minskas
med 1 000 kr och att denna summa återbetalas samband med att
i

medlems- och

serviceavgifter tas ut.

Styrelsen föreslår att anslutningsavgiften från 1 januari 2019 höjs
med 1 000 kr till 15 600 kr plus 25 moms.

%

Stämman tog beslutet att inte fôrändra

nâgra avgifter för 2018.

§11)Värvningskampanj Sommar-Höst 2018
Stämman gav styrelsen uppdrag att göra en värvningskampanj
i

under 2018. Tydliggöra

att förslaget bara gäller det befintliga nätets

täckningsområde. Tydligt slutdatum, ganska snart. För att
innan vintern.

klara

bli

Styre/senföreslår att föreningen under en begränsad period år
i

genomför en värvningskampanj

riktad

till

ägarna av dessa

fastigheter och erbjuder ett ra batterat anslutningspris förutsatt att
minst fem nya fastigheter tecknar anslutningsavtal före kampanjens

slutdatum. Priset sätts förslagsvis så att anslutningskostnaden för
en fastighet inklusive moms och efter ROT-avdrag hamnar på cirka
28 000 kr. Det innebär att fôreningen ger en rabatt pä knappt 4 800
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kr, men en hel del av detta sparas in genom
minskade byggkostnader när fem eller flera anslutningar byggs
i

föfening

‚

samordnat. För köparna
momsen också minskar.

blir

rabatten cirka 6 000 kr eftersom

§12)Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
som ska Väljas.

Valberedningens fôrslag att inte fôrändra antalet styrelseledamôter
och styrelsesuppleanter godkändes.

§12) Val av ordförande
Marie Fransson valdes

om

på ett

år.

§13) Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

Fabian Sandberg valdes som ordinarie på 2 år. Jörgen Axelsson och
Henrik Petersson valdes om på två år som suppleanter.

§14 Val av revisorer och eventuella styrelsesuppleanter.

Revisorerna Jan Svensson Patric Håkansson omval 1

år.

§ 15 Val av valberedning.
Omval av Bengt-Oloflohansson (sammankallande) och Arne
Carlsson.

§ 16 Övriga frågor.

Fråga om föreningen kan bygga ut nätet söderut mot Slättamåla
och Konäset. Styrelsen undersöker intresset, och vad kostnaderna
skulle

bli.

Förslag på att föreningen ska skaffa ett eget

el

abonnemang till

nodhuset. Styrelsen får uppdrag att undersöka kostnaden för ett
eget abonnemang.
i

Mötet avslutades 20:00
Bilagor

till

protokollet är Verksamhetsberättelse och årsredovisningen för 2017.
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Fabian Sandberg
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Tommy Fransson

Gunilla Härlin
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