
Protokoll årsstämma MittOrust Fiber 2017 den 10:e juni

1. Mötets öppnande.

Öppnades av Thomas Ivarsson, ordförande. Dagordningen presenterades.

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

Till ordförande valdes Thomas Ivarsson och sekreterare Jean Martinsson.

3. Godkännande av röstlängden.

Medlemsförteckning gäller som röstlängd.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

Marie Hansson och Marcus Grind valdes.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Ja.

6. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställdes enligt utskick i kallelsen.

7. Verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelsen redovisades av Thomas Ivarsson och godkändes.

8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen fastställdes.

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

Balansräkningen presenterades av Thomas Ivarsson. Balansräkningen godkändes.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Det beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsen.

11. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

Styrelsen tilldelas de resterande projekterings-/arvodesmedlen från 2016 på 36.800:- att fördelas under 2017 varav till arvoden ca. 5.000:-.

12. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

Medlemsavgift för 2017 om 200:- beslutades. Inbetalningsavi kommer att sändas ut. Del 2 av kapitalinsatsen 5000:- föreslogs faktureras augusti – 
september.

13. Val av ordförande.

Thomas Ivarsson omvaldes till ordförande i ett år.

14. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

Örjan Carlsson, Ulf Johansson omvaldes som ledamot på två år.

Till ledamot (sekreterare) på två år nyvaldes Claes Bengtström.

Magnus Nadén, Richard Ericson och Reidar Johansson omvaldes på två år 2016.

Nancy Olsson nyvaldes in i styrelsen tillika som kassör på två år 2016.

Suppleanter: Niclas Johansson omvaldes på två år. 

Sonny Antonsson omvaldes på två år 2016. Elsa Bengtström nyvaldes till informatör på två år 2016.

15. Val av revisorer.

Jan-Åke Niklasson omvaldes på två år och Hans Blomberg omvaldes på två år 2016. Suppleant Lars Olsson, Vassö omvaldes på ett år.

16. Val av valberedning.

Thomas Gustavsson omvaldes på ett år, Gunnar Harrysson på två år och Anna-Lena Göransson, sammankallande (rullande), omvaldes på ett år.



17. Stadgeändringar kring §10 Avgång, § 16 Ordinarie föreningsstämma samt §17 Motioner.

§ 10 AVGÅNG
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång
ur föreningen vid räkenskapsårets slut.  Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen
och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut.
Vid avgång på grund av uteslutning förutsätts beslutet vara fattat inom samma tid innan räkenskapsårets slut.
Avgång får dock ej ske tidigare än 5 år efter inträde, undantag då medlemskap skall överlåtas till ny fastighetsägare.
Vid utträde ur Föreningen återbetalas det lägre insatsbeloppet, det vill säga 100 kr.
Resterande insatsbelopp förväntas fastighetsägare få tillbaka vid försäljning av fastigheten.
I samband med försäljning av fastigheten förutsätts den nye fastighetsägaren ansöka om
medlemskap och medlemskapet därmed övergår därmed på denne.

Förslaget antogs vid föregående årsstämma 2016-06-11 MEN stadgeändringen kräver två stämmobeslut.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska
följande ärenden behandlas:

1.   Mötets öppnande
2.   Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3.   Godkännande av röstlängden.
4.   Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5.   Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6.   Fastställande av dagordningen.
7.   Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelsen. (tillägg)
8.   Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets
      vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9.   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11. Propositioner som ska tas upp på föreningsstämma. (ny punkt)
12. Motioner som ska tas upp på föreningsstämma. (ny punkt)
13. Verksamhetsplan. (ny punkt)
14. Beslut om medlems årsavgift och andra avgifter. (korrigering)
15. Val av ordförande
16. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
17. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
18. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
19. Övriga frågor ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före 

stämman. (korrigering)
20. Mötets avslutande

§ 17 MOTIONER (ny punkt)
Ärende som medlem önskar hänskjuta till årsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen
senast sex veckor före stämman.

Stadgeändringarna godkändes enhälligt.

18. Verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen presenterades av Thomas. Innehöll information kring medlemläget, kommunens stamnät, ekonomi, projekteringsläge, gräv- 
och borr-entreprenad, tidplan.

19. Övriga frågor.

Fakturor kan skickas via E-mail med mottagnigskvitto godkändes.

20. Mötets avslutande.

Mötets avslutades.

/Jean Martinsson

Ordförande Justeras Justeras

Thomas Ivarsson Marie Hansson 070 1769740 Marcus Grind 070 6671357

___________________________ ___________________________ ___________________________


