
 

SÖDRA ÅSNENS FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING

ÅRSMÖTE 2014

Måndagen den 23 juni 2014 kl 19.00

Ordförande för Södra Åsnens fibernät ek.för. hälsar ca 40 medlemmar välkomna till årsmötet och 
informerar om läget i föreningen. Grävningen för fiberkabeln fortsätter och vecka 27 börjar 
grävning i Sandåsen. Grävning till Getnö  utförs efter turistsäsongens slut och all grävning ska vara 
klart till  15 oktober 2014. Fastställd budget på 20000:-/fastighet beräknas hålla. Föreningen har 
sökt bankkredit hos Sparbanken Eken, Ryd.
                      
                      
                    
                   

§ 1
Mötets öppnande

Ordförande Tore Ragnarsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2
Val av mötesordförande samt sekreterare vid stämman

Till mötesordförande valdes Tore Ragnarsson och sekreterare Gunnel Olsson..

§ 3
Godkännande av röstlängd

Röstlängden tas fram vid behov..
§ 4

Val av två justeringspersoner
Till att justera protokollet valdes Kerstin Nilsson, Dunshult och Jakob Svensson, Tryteke.

§ 5
Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Beslöts att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

                                                                             § 6
Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

                                    § 7
Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse (bilaga 1) godkändes.

§ 8
Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

Årsredovisning ( bilaga 2) och revisionsberättelsen (bilaga 3) redovisades och godkändes.
 



§ 9
Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av 

årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Balans- och resultaträkningen fastställdes..

                                                                             § 10
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 11
Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisor.

Beslöts att ordförande, kassör, sekreterare och revisor får ett gemensamt arvode på 5000 kr att 
fördelas dem emellan.

                                                                            § 12
Årsavgift och andra avgifter

Årsavgift beslöts oförändrat till 100 kronor.

                                                                           § 13
Beslut om antal styrelsemedlemmar

Antal styrelsemedlemmar oförändrat 7 st och 3 suppleanter.

.
                                                                         § 14  

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
I tur att avgå eller omväljas: Ingvar Johansson, Leif Karlsson, Roland Winquist, Christina Morely 
och Lars-Erik Marcusson.
Till styrelseledarmöter för 2 år valdes Ingvar Johansson, Leif Karlsson och Roland Winquist.
Till styrelsesuppleanter för 2 år valdes Christina Morely och Lars-Erik Marcusson.

                                                                       § 15
Val av ordförande för ett år

Till ordförande för ett år valdes Tore Ragnarsson.

                                                                      § 16
Val av revisor och eventuell revisorssuppleant

Revisor för ett år: Eva Hildingsson och revisorssuppleant: Ola Karlsson.

                                                                     § 17
Val av valberedning, två personer, varav en ska vara sammankallande

Till valberedning valdes Sten Johansson och Tommy Nilsson. Sten Johansson sammankallande.



                                                                    § 18
Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar 

och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
Inga ärenden inkomna för behandling.

                                                                   § 19
Förslag och motioner

Inga förslag  eller motioner inkomna till behandling.

                                                                   § 20
                                                          Övriga frågor
Vid frågor angående egen grävning fram till huset: ta kontakt med grävmaskinisten.

                                                                  § 21
                                                    Stämman avslutas
Ordförande avslutar stämman och tackar samtliga deltagare för visat intresse.

           Tore Ragnarsson                                                 Gunnel Olsson         
           Ordförande                                                          Sekreterare

Justeras:

         Kerstin Nilsson                                                  Jakob Svensson

 


