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Västerhejde Fiber

Protokoll 2019-06-18
fört vid ordinarie föreningsstämma i Västerhejde Fiber Ekonomisk förening

Föreningens ordförande Roger Erixon hälsade de närvarande välkomna och förklarade
därefter stämman öppnad öppnad och sedvanliga årsmötesförhandlingar vidtog.

1. Till ordförande och protokoflförare för stämman valdes Fredrik Hård af Segerstad
respektive Torsten Sojdelius.

2. De närvarande antecknades i en närvarolista, se bilaga 1. Antalet närvarande upp
gick till 25 personer. Stämman beslutade att formell röstlängd skulle upprättas
genom kontroll av närvarolistan mot föreningens medlemsregister i händelse av att
omröstning skulle bli aktuell.

3. Till justeringspersoner valdes Krister Hamstedt och Johan Wernstedt.

4. Kallelse till stämman har skett dels genom vanlig brevförsändelse den 4 juni 2019
dels genom införande på föreningens hemsida www. vastcrhejdc.sc. Kallelsen god
kändes och stämman ansågs vara utlyst i behörig ordning.

5. Förslag till dagordning fastställdes i enlighet med bilaga 2.

6. Resultat- och balansräkningen enligt årsredovisningen föredrogs av Håkan Malmros.
Stämman beslutade att fastställa denna samt att i enlighet med revisoremas till-
styrkan balansera årets förlust i ny räkning.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt revisionsberättelsen föredrogs. Revisorerna
tillstyrkte att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.

8. Stämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen ans
varsfrihet för verksamhetsåret 2018.

9. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att arvode oförändrat ska utgå
med 1,5 basbelopp enligt socialförsäkringslagen att fritt fördelas inom styrelsen. An
tecknades att extern revisor i enlighet med tidigare stäxnmobeslut ersätts med begärt
arvode enligt löpande räkning.

10. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgiften ska vara
oförändrad 200 kr för år 2020.

11. Håkan Malmros redovisade styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2019.
Stämman beslutade godkänna förslaget.
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Härefter redovisades valberedningens förslag under punkterna 12- 17 av Björn von Cor
swant och stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag följande:

12. Till ordförande för tiden fram till nästa ordinarie stämma omvaldes Roger Erixon.

13. Fredrik Hård och Håkan Malmros omvaldes som styrelseledamöter för en tid om två
år. Antecknades att Johannes Persson och Torsten Sojdelius, vilka omvaldes som
styrelseledamöter för en tid om två år vid föregående års stämma, kvarstår som
styrelseledamöter ytterligare ett år.

14. Till suppleanter i styrelsen för en tid om två respektive ett år omvaldes Anders Mit
tonen och Erik Unnerfelt.

15. Till revisorer för en tid om ett år omvaldes Jesper Wikman och Joakim Johansson.

16. Markus Wahlgren omvaldes att vara revisorssuppleant för en tid om ett år.

17. Valberedningen ska enligt stadgarna bestå av tre personer. Till valberedning om
valdes Björn von Corswant, Göran Eriksson och Anna Glas.

18. Från Björn Carlsson hade inkommit ett förslag att undersöka vad som behövs för ett
fungerande internet för föreningens medlemmar även vid strömavbrott. Medel för
inköp av s k UPS:er har upptagits i budget som tidigare godkänts av stämman.
Styrelsen har nu beslutat upphandla sådan utrustning till nodhusen som ska kunna
leverera ersättningskraft under ca 80 min vid strömavbrott. Motionen ansågs av
stämman därmed vara besvarad.

19. Pia Andersson frågade om det fanns några hinder mot att bygga nytt hus över
fiberkanalisation. Roger Erixon förklarade att om berörda abonrienter är överens och
kanalisationen inte skadas finns inget som hindrar detta.

Stämman förklarades härefter avslutad och ordföranden tackade de närvarande för visat
intresse.

Vid protokollet
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Västerhejde Fiber

Box 3200, 621 12

Dagordning 2019-06-18
vid ordinarie föreningsstämma i Västerhejde Fiber Ekonomisk förening

1. Val av ordförande samt protokollförare vid stämman

2. Godkännande av röstlängd

3. Val av två justeringspersoner

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. Fastställande av dagordningen

6. Beslut om fastställande av balans- och resultatrkning enligt årsredovisningen samt

disposition av årets vinst

7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamötema

9. Fråga om arvode och andra ersättningar till styrelseledamöter och revisorer

Styrelsens förslag: Oförändrat arvode (1,5 basbelopp) att fritt fördelas inom styrelsen

10. Medlemsavgift för år 2019 och andra avgifter.

Styrelsens förslag: Oförändrad avgift (200 kronor)

11. Budget för 2019

12. Val av ordförande för en tid av ett år

13. Val av två styrelseledamöter för en tid om två år

14. Val av två suppleanter i styrelsen för en tid om ett år

15. Val av två revisorer för en tid om ett år

16. Val av en revisorssuppleant för en tid om ett år

17. Val av valberedning för en tid om ett år

18. Motioner

förslagfrån Björn carlsson att undersöka vad som behövs för ett fingerande internetförföre

ningens medlemmar även vid strömavbrott

Styrelsens kommentar

Styrelsen, som har beslutat upphandla s k UPS:er tifi nodhusen som ska kunna leve

rera ersättningskraft under ca 80 minuter vid strömavbrott, föreslår att motionen ska

anses besvarad med detta

19. Övriga ärenden


