
                 SÖDRA ÅSNENS FIBERNÄT EK.FÖR

                               ÅRSMÖTE 2013

Måndagen 17 juni kl. 19.00 i Parken Urshult

§ 1
                                                    Mötets Öppnande
Ordförande Tore Ragnarsson hälsade välkomna och öppnade mötet.

§ 2
                     Val av mötesordförande samt sekreterare vid stämman
Till mötesordförande valdes Tore Ragnarsson och sekreterare Agnetha Ragnarsson.

§3
                                         Godkännande av röstlängd
Röstlängden tas fram vid behov

§4
                                         Val av två justeringspersoner
Till att justera protokoller valdes Mårten Guldstrand och Ingvar Johansson.

§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
Verksamhetsberättelsen ( bil 1) godkändes.

§8
                         Styrelsens årsredovisning o revisionsberättelsen
Årsredovisning (bil 2) och revisionsberättelse redovisades och godkändes. 

§9
Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt disposition av 
årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Balans- och resultaträkningen fastställdes.

§ 10
                          Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.



                        §11
                         Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer.
Beslöts att ordförande, kassör, sekreterare och revisor får ett gemensamt arvode på 2500 kr. 

§ 12
                                            Årsavgift och andra avgifter
Årsavgiften beslöts till 100 kronor.

§13
                                  Beslut om antalet styrelsemedlemmar
Antalet styrelsemedlemmar oförändrat 7 st.

 
§14

                           Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Styrelseledamot för 2 år:                  Styrelsesuppleant för 2 år:

I tur att avgå eller omväljas Tore Ragnarsson ordförande, Agnetha Ragnarsson kassör, Mårten 
Guldstrand vice ordförande , Per Mårtensson sekreterare och Åsa Nordkvist suppleant.

                                                                  §15
                                            Val av ordförande för ett är
Till ordförande för 1 år valdes Tore Ragnarsson.

§ 16
Omval för Agnetha Ragnarsson, Mårten Guldstrand, Åsa Nordkvist, Per Mårtensson avgår 
och som nyval valdes Gunnel Olson . 

§ 17
                               Val av revisor och eventuell revisorssuppleant
Revisorer för 1 år: Eva Hildingsson och Ola Karlsson.

§18
            Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
Till valberedning valdes Sten Johansson och Tommy Nilsson, Sten sammankallande.

§ 19
                                                   Övriga ärenden.
Inga ärenden inkomna för behandling

§ 20
                                                     Förslag och motioner.
Inga förslag eller motioner inkomna till behandling

§21



                                                      Övriga frågor.
Brev och utskick om sista chansen skall göras, för att kunna veta vilka hushåll som skall 
anslutas för att kunna göra kartor och ritningar innan upphandling.
                                                       

§ 22
                                                      Stämman avslutas
Ordföranden avslutade stämman och tackade samtliga deltagande för visat intresse.

                     Tore Ragnarsson                                                Agnetha Ragnarsson
                     Ordförande                                                        Sekreterare

Justeras:

                         Mårten Guldstrand                                                   Ingvar Johansson
 


