
Ärsmötesprotokol I fört vi d

stämma i Bredbandsfiber i

Ode nsåke r e konomisk
förening 20L7-03-29

Föreninge ns ordförande Mikael Be nder Wilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade

stämman för öppnad.

5L

Tillordförande förstämman valdes Mikael BenderWilsson och som sekreterare valdesAnders Eklund

52

Stämmande beslutade att godkännande av röstlängden kunde anstå till dess att dess användning

påkallades.

s3

Tilljusteringspersoner att jämte ordföranden och sekreteraren godkänna protokollet vald es Ingemar

Karlsson och Jan-Olof Berglund

s4

Stämman godkände dagordningen e nligt styrelse n förslag.

$s

KassörAnders Eklund presenterade föreningens årsredovisning och redogjordeförföreningens

ekonomiska ställning.

56

Revisorerna avgavsin berättelse vilken ladestill handlingarna (bil 1-)

57

Stämman beslutade fastställa styrelsen förslagtillresultat och balansräkning samt styrelsen förslag

ti | | vi nstdisposition.

s8

Stämman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet fördet gångna verksamhetsåret.

5s

presentation av budget bordlades i awaktan på färdigställande av anläggningSarbetet och uppstart

av fibernätet. Före ninge n avserta ut e n avgift om 68 kr jämte moms pe r månad i nätavgift av

medlemmarna. Denna avgift kommeratt korrigeras nästkommande halvårdå driften harvarit igång

och styre lse n ha r ku n nat öve rbl i cka före ni ngens kostnader för de nsa m ma.

510

Med le msavgift en ti | | föreningen faststäl ldes ti | | 200 kr
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5LL

Stämman beslutade utöka antalet styrelseledamöter med en tilltotalt 9 st.

s12

Ti | | ordförande för en tid av 1 år valdes Cari na Lundgre n

513

Som styre lseledamöte r omvaldes Carl-Johan Fasth och nyvaldes Ingemar Karlsson för e n tid av två år.

Styrelsen kommer underverksamhetsåret 20L7 att bestå av följande personer

Carina Lundgren, ordf

Mikael BenderWilsson

Karl-Simon Ohlson

Carl-Johan Fasth

BengtWirfelt

Anders Eklund

MikaelKull

MikaelLinder

Ingemar Karlsson

s14

Till revisoreromvaldes Lars Svensson och Bertil Henkow för en tid av ett år. Sammankallande skall

vara Lars Svensson.

s1s

Tillvalberedningsledamotervaldes Roland Svensson och Bo Eklund fören tid av ett år.

Sammankallande skall vara Roland Svensson

s16

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade förvisat intresse.

(*
Mik Be nde r Wilsson, ordf
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