Protokoll
Skogsbo Fiber Ekonomisk Förening Årsstämma 21/5 2014 kl. 19.00
Skogsbo Fiber Ekonomisk Förening 769626-4402
Plats: Skogsbo Skola
Deltagare: Enligt bilaga
Mötets öppnande.
Ordföranden för styrelsen hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet.
1. Val av mötesordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman
Till ordförande valdes Tomas Svedberg och till sekreterare Lasse Eriksson
2. Godkännande av röstlängden
Efter att mötesdeltagarna prickats av vid ankomst kunde det konstateras att 41
medlemmar kommit till mötet. Det totala antalet medlemmar är 297.
3. Val av två justeringspersoner
Kerstin Floberg och Staffan Holmberg valdes till justeringspersoner.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Mötet beslöt att stämman blivit behörigt utlyst.
5. Fastställande av dagordningen
Utsänd dagordning godkändes
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
Årsredovisning för 2013 godkändes.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Balans- och resultaträkning fastställdes (bifogas). Beslutades att årets vinst överförs
i ny räkning.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
9. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen
Styrelsens förslag var samma avgift 2014 som för 2013: 10 kr i serviceavgift (8 kr +
moms) och 10 kr i medlemsavgift per månad.
Förslaget godkändes.
10. Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen
Medlem deltar i föreningen genom att köpa andelar. Insatsen per andel är 3000 SEK,
medlem kan inneha minst 1 andel och högst 20 andelar.
Antalet andelar bestäms av styrelsen och skall motsvara kostnaden för fibernätet i
den tillkommande medlemmens område.
11. Val av styrelseledamöter, varav en ordförande
Beslut togs enligt nedan:
 Ordförande Tomas Svedberg
 Sekreterare Lasse Eriksson
 Kassör Stefan Olivesten
 Distriktsansvarig Rutbo Fredrik Spennare
 Distriktsansvarig Grytnäs Gärde Kent Ahlenius

omval 1 år
1 år
2 år
1 år
2 år

Beslut togs att ge styrelsen mandat att tillsätta följande poster när så tarvas och
dessa skall ingå i styrelsen:
 Distriktsansvarig Nordanö
1 år
 Distriktsansvarig Skogsbo
2 år
 Distriktsansvarig Högbo
1 år
12. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
Till revisor valdes Kia Eriksson. Stämman valde att inte tillsätta någon
revisorssuppleant.
13. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande
Styrelsens förslag var att Distriktsansvariga utgör valberedning varav en är
sammankallande.
Förslaget godkändes och Kent Ahlenius, Distriktsansvarig Grytnäs Gärde, valdes till
sammankallande.
14. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före
stämman
Ordföranden redogjorde för vilka områden som pågår och vilka som är tillkommande i
Skogsbo Fiber Ekonomisk Förening:
 Rutbo 2
klart
 Rutbo 1 och 3
start Q2 2014
 Grytnäs Gärde
pågår, klart juni 2014-05-24
 Skogsbo Mitt
start Q3 2014
 Nordanö 1-3
start Q3 2014
 Månsbo
start?
 Skogsbo 2
start?
 Högbo
start Q4 2014
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