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Protokoll från den ordinarie föreningsstämman i Ralångens Fiber
Ekonomisk förening
Datum:

2016-06-30

Tidpunkt:

Klockan 18.30

Plats:

Bygdegården i Frinnaryd

Deltagare; Styrelsen i föreningen Ralångens Fiber samt de som hörsammat kallelsen, vilken skickats
ut till samtliga medlemmar i föreningen.

Ärendelista
§1.

Ordförande i styrelsen för Ralångens Fiber Ek. För. Birgitta Kellner
förklarade mötet som öppnat.

§2.

Förslag lämnades till val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
Erik Isaksson valdes till ordförande, samt Caroline von Wachenfelt valdes till
sekreterare under stämman.

§3.

Stämman godkände röstlängden.

§4.

Stämman valde två justeringspersoner (tillika rösträknare) -- Berndt Bårring
samt Arne Gustafsson.

§5.

Stämman beslöt att den blivit utlyst i behörig ordning.

§6.

Dagordningen fastställdes och godkändes.

§7.

Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen presenteras av Lotta
Sprengarfjord (kassör i föreningen).
Föreningen har under året förberett bredbandsprojektet, det vill säga förberett
och skickat in ansökan och förberett samt gjort upphandling med entreprenör.
Därför har föreningen haft ringa utgifter och inkomster.
Lotta Sprengarfjord redogjorde för de intäkter och utgifter föreningen haft
under 2015. 62 736 kr har flutit in i form av medlemsavgifter, samt 14 604,50
kr har betalts ut för porto och andra utgifter. På föreningens konto fanns
således den 31/12 2015 summan 48 131,50 kr. Föreningen har erhållit
kommunal borgen på tre (3) miljoner kronor.
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Revisionsberättelse har upprättats av Harald Runestad och framfördes av
Birgitta Kellner. Revisorn godkände de räkenskaper som granskats utan
anmärkningar.
§8.

Fastställande av balansräkningen och resultaträkningen kunde heller inte ske
av ovannämnda anledningar (se § 7). Mötet godkände och fastställde de
summor som nämnts i föregående punkt.

§9.

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna som funnits
under perioden som löpt sedan förra årsstämman.

§10.

På frågan om arvoden skulle utgå till styrelseledamöterna och revisorer
hänvisas till § 16 nedan.

§11.

Stämman beslutade att medlemsavgiften skulle vara oförändrad (100 kr/år).

§12.

Stämman valde Birgitta Kellner till ordförande i föreningen för ett år.

§13.

Stämman beslutade att styrelsen ska 7 ledamöter;
Stämman valde till styrelsen följande personer;
Tomas Axelsson, Steinar Hansen till ordinarie styrelseledamöter på två år,
(omval), Hans Karlsson till ordinarie styrelseledamot på två år (nyval),
samt Andreas Hermansson (på två år) till styrelsesuppleant (omval).

§14.

Stämman valde Harald Runestad till revisor på ett år (omval), samt Erik
Isaksson som suppleant på ett år (nyval).

§15.

Stämman valde till valberedning följande personer;
Lars Erik Fäldt på tre år,
Dag Malgeryd på två år samt
Bo Gustavsson på ett år. Bo Gustavsson skall vara sammankallande.

§16.

Ordförande informerade om den totalbudget som projekterats för av ByNet.
Se bilaga 1.
Frågan hade väckts tidigare om föreningens kassör kunde ersättas eftersom
kassörens arbetsinsats blev större nu när föreningen erhållit bidraget till
projektet.
Beslut; Stämman beslutade att föreningens styrelse får disponera 20 000
kr att fördelas inom styrelsen som ersättning för utförda tjänster.
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Föreningen har fått borgen från kommunen på 3 miljoner för att kunna
finansiera samförläggningen med Eon.
§17.

Övriga ärenden; inga övriga ärenden hade kommit in till styrelsen.
Föreningens ordförande tackade avgående ledamoten Lotta Sprengarfjord för
det arbete hon lagt ner i styrelsen.
Aktuell information angående byggnationen av Fibernätet i vårt område, togs
efter årsmötet.

§18.

Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Frinnaryd dag som ovan

___________________________
Erik Isaksson (ordförare)

__________________________
Caroline von Wachenfelt (sekr)

___________________________
Berndt Bårring (justerare)

__________________________
Arne Gustafsson (justerare)

