- Bredbandsfiber i Odensåker ekonomisk förening
Datum & plats: 2016-04-07, Logården Odensåker

Arsstämma

Närvarande:
1.

Styrelsen och medlemmar

Mötespunkter
Oppnande av stämman.
Ordförande Mikael Bender Wilsson hälsade alla välkomna till årsstämman och
öppnade dagens möte kl 19.00 med att presentera agendan för dagen.

.1. Val av ordförande och protokollförare på stämman
Ordförande. Anders Eklund
Sekreterare: Karl-Simon Ohlson

.2. Godkännande av röstlängden
Frågan besvarades med ett ja

.3. Val av justeringspersoner
Vanja Borg
Per-Olof Jonsson

.4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Frågan besvarades med ett ja

.s. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställas

.6. Styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelse
Lars redogjorde för hur redovisningen gåtts igenom samt att dom tillstyrker
ansvarsfrihet för styrelsen.

.7. Beslut om fastställande av balans och resultaträkningen samt disposion av
årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Denna kunde fastställas

.8. Beslut om ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och revisorer
Frågan besvarades med ett ja

.e. Budget
På grund av att inget avtal med totalentrprenören inte är klart, finns ingen budget att
presenteras. När avtalet är klart och de preliminära kostnaderna är beräknade,
kommer en budget att presenteras på hemsidan.
.ro.

Medlemsavgift och andra avgifter
Medlemsavgiften och insatsen i den ekonomiska föreningen lämnas oförändrad,
200 :- respektive 500: Jår.
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.11.

Beslut om antal styrelseledamöter
Styrelsen består idag av åtta (8) ledamöter. Detta antal beslutades att kvarstå.

.12.

Val av ordförande för ett (1) år
Mikael Bender Wilsson - Omval

.13.

Val av styrelseledamöter
Karl-Simon Ohlson - Omval, väljs på två (2) år
Bengt Wirfelt - Omval, väljs på två (2) år
Mikael Linder - Omval, väljs på två (2) år
Linda Gustafsson och Julius Mikszath har avbojt omval och ersätts av nedan
personer i styrelsen.
Carina Lundgren - Nyval, två (2) år
Carl-Johan Fasth - Nyval, ett (1) år
(Anders Eklund och Mikael Linder har ett år kvar på sina val sedan 2015)

.14.

Val av revisorer

Lars Svensson - Omval, ett (1) år, sammankallande
Tomas Söderlid har avböjt omval.
Bertil Henkow - Nyval, ett (1) år

.15.

Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande
Bo Eklund - Omval, ett (1) år
Roland Svensson - Omval, ett (1) år, sammankallande

.16.

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

.17.

Anders avslutade mötet kl

21 .00

Vid protokollet
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