Södra Åsnens fibernät ek. förening

Årsmöte 2021
Tid och plats:

2021-11-18, Handelsboden i Ålshult

Närvarande:

9 medlemmar.
Från styrelsen Tore Ragnarsson, Mårten Guldstrand, Ingvar
Johansson, Lars-Erik Marcusson

1. Mötets öppnande.
Sittande ordförande Tore Ragnarsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Mötet
hålls senare än vanligt med anledning av Corona pandemin och de restriktioner som
tidigare gällt.
2. Val av mötesordförande samt sekreterare vid stämman.
Till mötesordförande valdes Tore Ragnarsson och till mötessekreterare Mårten
Guldstrand.
3. Godkännande av röstlängden.
Hänskjuts och tas fram vid behov.
4. Val av två justeringspersoner.
Till att justera protokollet valdes Jonas Weidenmark och Margareta Johansson.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Årsmötet godkände stämmans utlysning och kallelse.
6. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
7. Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes.
8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

Tore läste upp revisionsberättelsen för det gångna året 2020-01-01 till 2020-12-31.
Revisor har varit Eva Hildingsson Svensson. Balans och resultatrapport gicks igenom
och godkändes. Bifogad protokollet.
9. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Punkten behandlades och årets resultat överförs till nästa år.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
11. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
Årsmötet beslutade om arvode med 1500kr till kassören samt 1000kr till styrelsen att
fritt fördela inom sig.
12. Årsavgift och andra avgifter.
Årsmötet beslutade följande:
Medlemsavgift 100kr exklusive moms per år. (medlemsavgiften är momsfri).
Serviceavgift 125kr inklusive moms per år.
Nätavgiften 150kr inklusive moms per månad.
Månadsavgift avskrivning justeras till 100kr exklusive moms per månad. Justeringen
är en rättning från förra årsmötesprotokollet. Den skall träda ikraft vid årsskiftet
1jan2022.
13. Beslut om antal styrelsemedlemmar.
Årsmötet beslutade om fortsatt sex (6) ordinarie ledamöter och en (1) suppleant.
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Ingemar redogör för valberednings förslag. I förslaget ingår en ändring av vald tid för
ledamöterna för att bättre fördela byten över åren.
Årsmötet valde poster enligt nedan:
Till styrelseledamöter på en tid av två (2) år valdes Tore Ragnarsson, Agnetha
Ragnarsson och Maria Sigfridsson/Karlsson.
Till styrelseledamot på en tid av ett (1) år valdes Mårten Guldstrand.
Till styrelsesuppleant på en tid av två (2) år valdes Lars-Erik Marcusson.
15. Val av ordförande för ett år.
Årsmötet omvalde Tore Ragnarsson till ordförande för ett (1) år.
16. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
Omval på Eva Hildinsson som ordinarie och Ola Karlsson som suppleant.

17. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
Omval på Ingmar Andersson som sammankallande samt nyval på Mikael Hult.
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 inkomna.
19. Förslag och motioner
Inga inkomna eller uppkomna på sittande möte.
20. Övriga frågor
21. Stämman avslutas

Ort och datum:

_____________________
Ordf. Tore Ragnarsson

_____________________
Sekr. Mårten Guldstrand

Justeras:
_____________________
Jonas Weidenmark

_____________________
Margareta Johansson

