
Arsstämma - Bredband i Odensåker ek.för

Datum & plats: 2015-03-16, Logården Odensåker
Närvarande: Styrelsen och medlemmar

Mötespunkter Ansvar Klart
'|.. Oppnande av stämman.

Ordförande Mikael Bender Wilsson hälsade alla välkomna till årsstämman och
öppnade dagens möte med att presentera agendan för dagen.

Varför fiber? Karl-Simon Ohlson
Karl-Simon Ohlson gick igenom en "komprimerad" version av de tidigare
presentationer som hållits. (lnnehåll finns att läsa på föreningens hemsida)
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3" Tjänsteutbud Zitius AB, Olle Franzon
Olle Franzon presenterade Zitius funktion, utbud och möjligheter. Information finns
att läsa på deras hemsida, www.zitius.se

4. Årsstämma.
4.1.Yal av ordförande för stämman.

Sittande, Mikael Bender Wilsson"
4.2. Val av sekreterare.

Sittande, Julius Mikszath.
4.3. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet.

Bengt Andersson, Börje Önnefors.
4.4. Fräga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Ja.

4.5. Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

4.6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen"
Anders Eklund presenterade årsredovisningen samt föreningens
forvaltningsberättelse, se bilagor.

4.7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
Ja.

4.8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och revisorer.
Ja.

4.9. Budget.
Det finns ingen fastställd budget för verksamhetsåret, och det beror på när EU-
bidraget godkänns om foreningen kan påbörja projektet. Med anledning av
ovanstående beslutades att föreningen kan fortsätta att verka utan budget.

4.10. Medlemsavgift och andra avgifter.
Förslaget är att medlemsavgifter lämnas oförändrade för verksamhetsåret.
Godkändes.
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4.11. Beslut om antal styrelseledamöter.
Vid föreningens start var antalet 7, och valberedningens förslag var att utöka
antalet ledamöter till 8.

Ordet lämnades över till valberedningen:

4.12.Va1av Ordförande för ett (1) år:
Förslag: Omval av Mikael Bender Wilsson, 1 år"

Godkändes.
4.13. Val av styrelseledamöter:

Förslag"

Karl-Simon Ohlsson, ett (1) år
Linda Gustafsson, ett (1) år.

Bengt Wirfelt, ett (1) år"

Julius Mikszath, tva (2) är"

Anders Eklund, två (2) är"

Mikael Linder, ett (1) är (nyval).
Mikael Kull, två (2) är (nyval).
Godkändes"

4"14"Ya| av revisorer.
Förslag: Sittande revisorer, Thomas Söderlid och Lars Svensson, väljs om för
201 5. (Thomas Söderlid sammankallande)
Godkändes.

4.1 5. Val av valberedning.
Förslag: Sittande valberedning, Roland Svensson och Bo Eklund väljs om för
2015" (Bo Eklund sammankallande)
Godkändes.

4.16. övriga frågor
Inför mötet hade inga (skriftliga)frågor inkommit.

4"17. Arsstämman avstutas.
Mikael förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet
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