OSTRA ROLANDA EDS FIBERFORENING

Protokoll
Foreningsstamma
Bolevallen
21 maj 2015

19°°-2100

1. Motets oppnande
Ulf halsade valkommen och forklarade motet oppnat.
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2. Val av ordforande samt sekreterare vid stamman
Kent Karlsson valdes till ordforande for stamman och Berit Martinsson till sekreterare.
3.

Godkannande av rostlangden
Rostlangden godkandes.

4.

Val av tva justeringspersoner tillika rostraknare
Bertil Edestam och Peter Johansson valdes att justera protokollet.

5.

Fraga om stamman blivit utlyst i behorig ordning
Motet ansSg att stamman blivit utlyst i behorig ordning.

6.

Faststallande av dagordningen
Dagordningen faststalldes.

7.

Styrelsens arsredovisning och revisionsberattelsen
Revisionsberattelsen lastes upp och godkandes.

8.

Beslut om faststallande av balansrakningen och resultatrakningen samt om
disposition av arets vinst eller forlust enligt den faststallda balansrakningen
Balans- och resultatrakning faststalldes.

9.

Beslut om ansvarsfrihet at styrelseledamoterna
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
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10. Fraga om arvoden till styrelseledamoterna och revisorerna
Motet beslutade att varje medlem i foreningen betalar 100 kr for 2015 som ska ga till
styrelseledamoternas arvoden. Om del inte skulle ra'cka kan avgiften hojas.
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
Medlemsavgift for 2015 beslutades vara 100 kr. Medlemmar som inte har
trippelabonnemang ska betala en serviceavgift pa 600 kr utover medlemsavgiften.
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12. Val av ordforande
Ulf Karlsson omvaldes till ordforande.
13. Val av ovriga styrelseledamoter och eventuella styrelsesuppleanter
Peter Johansson, styrelseledamot, omval 2 a r
Berit Martinsson, styrelseledamot, omval 2 ar
Annika Karlsson, styrelseledamot, 1 ar kvar
Torgny Magnusson, styrelseledamot, 1 ar kvar
Jim Mattsson, styrelsesuppleant, omval 1 ar
Susanne Bengtsson, styrelsesuppleant, om val 1 ar
14. Val av revisorer och eventuell revisorsuppleant/er
Till revisorer omvaldes Ove Andersson och Ove Johansson.
15. Val av valberedning, lagst tva och hogst fern personer, varav en skall vara
sammankallande
Kent Karlsson, sammankallande, och Jack Nyqvist omvaldes till valberedningen.
16. Kostnad for nya medlemmar. Forslag fran styrelsen presenteras.
Motet beslutade att nya medlemmar som vill ansluta sig till fiberforeningen ska
betala 28 000 kr samt faktiska kostnader for arbetet att ansluta fiber. Dock far den
totala kostnaden inte overstiga 43 000 kr.
17. Ovriga arenden som ska tas upp pa foreningsstamman enligt lag eller foreningens
stadgar, och som anmalts till styrelsen senast fyra veckor fore stamman.
Tisdag 26 maj kl. 19.00 ar del mote pa Bolevallen med Zitius och Sappa. Medlemmar
har da mojlighet att diskutera problem avseende telefoni och TV med
leverantorerna. Motet tackade styrelsen for nedlagt arbete under 2015.
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18. Motets avslutande
Kent Karlsson avslutade motet.
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