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Protokoll Foreningsstamma 23 maj 2014, Ostra Rolanda Eds Fiberforening.

§1 Motets oppnande.

Ulf Karlsson halsade valkommen och forklarade motet oppnat

§2 Val av motesordforande och sekreterare.

Kent Karlsson valdes till ordforande och Thomas Axenbratt till sekreterare.

§3 Godkannande av rostlangd.

Beslutades att fragan tas upp om den blir aktuell.

§4 Val av tva justeringsman tillika rostraknare.

Soren Tobiasson och Enar Magnusson valdes.

§5 Fragan om stamman utlysts i behorig ordning.

Svaret varja.

§6 Faststallande av dagordning.

Inga andringar utan forelagd dagordning godkandes.

§7 Styrelsens arsredovisning och revisionsberattelse.

Revisorberattelsen lastes upp och godkandes. Ove Johansson informerade om ekonomin.

Arsredovisningen bifogas.

§8 Beslut om faststallande av balansrakning och resultatra'kning

Balans och resultatra'kning faststalldes.

§9 Beslut om ansvarsfrihet at styrelseledamoterna

Beslutades bevilja ansvarsfrihet.

§10 Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

Medlemsavgift for 2014 blir 100 kr. 600 kr/ar for de som inte har trippelabonnemang.

§11 Beslut om arvoden till styrelseledamoter och revisorer.

Styrelsearvode beslutades till 200 kr/medlem dvs i storleksordningen 26 000 kr. Ingen ersattning till

revisorer.

§12. Val av ordforande

Ulf Karlsson omvaldes.

§13. Val av ovriga ledamoter och suppleanter.
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Annika Karlsson och Torgny Magnusson omvaldes pa 2 ar som ledamoter.

Till suppleanter pa 1 ar omvaldes Jim Mattsson och Susanne Bengtsson.

§14. Val av revisorer och ev revisorsuppleant.

Till revisorer valdes Ove Johansson och Ove Andersson.

§15. Val av valberedning

Kent Karlsson(sammankallande) och Jack Nyqvist

§16. Ovriga arenden

• Ulf gor skrivelse om trygghetslarm till kommunen.

• Erbjudande att kopa UPS finns under juni manad.

• De som har fragor kring Riksnet och andra tjansteleverantorer skickar dessa till Ulf.

• Nya medlemmar ska betala faktiska kostnader plus foreningens kostnader dock minst vad

det kostat nuvarande medlemmar fore bidrag.

• Foreningen har fatt kompensation for driftstorningar fran Quadracom. Ersattningen

motsvarade tva manadsersattningar.

• Om de som har autogiro vill ha arsfaktura, kontakta Annika.

• Inkop av PC-kanon(projektor) kom upp. Den kan anvandas i klubbhuset eller lanas hem. Om

onskemal finns far ni hora av er till Ulf. Kostar runt 4-5 000 kr. Styrelsen beslutar om inkop.

• Av Lansstyrelsens bidrag om 1,2 miljoner ar det mesta utbetalt. Slutredovisning sista nov.

• Vi vann den kommunala upphandling na'r det ga'llde att bygga stamfiber i vart omrSde.

Anbudet var pa 770 000:- + moms.

§17 Motets avslutande

Motesordforande riktade ett stort tack till styrelsen for utmarkt och effektivt arbete bade i tid

och ur ekonomisk synvinkel. Ulf Karlsson tackade de forsamlade och avslutade motet.

Kent Karlsson

/motesordforande/

SorerTTobiasson

Justerare

Enar Magnusso

justerare


