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Protokoll
Skölvene Fiber ordinarie föreningsstämma
Den 16 april 2018 kl. 19.00 i Skölvene Bygdegård

§ 1 Mötets Öppnande
Kurt Fredriksson hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.
§ 2 Val av ordförande samt vice ordförande vid stämman
Till ordförande valdes Kurt Fredriksson enhälligt. Uno Sanfridsson valdes
enhälligt till vice ordförande.
§ 3 Val av sekreterare
Harri Grönman valdes enhälligt.
§ 4 Godkännande av röstlängd, 47 godkända röstberättigade.
Röstlängd godkändes enhälligt.
§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare
Karl Krupke och Kent Lennartsson valdes och godkändes enhälligt.
§ 6 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Kallelse utgick 2018-03-09 vilket godkändes enhälligt
§ 7 Fastställande av dagordning
Godkändes enhälligt
§ 8 Styrelsens årsredovisning, verksamhetsberättelse.
Barbro Ström redovisade årsredovisningen som godkändes.
Jan Altergård redovisade verksamhetsberättelsen vilken godkändes enhälligt.
§ 9 Revisionsberättelsen
Revisor Alf Emilsson redogjorde för revisionsberättelsen där han framhöll
föreningens mycket goda och noggranna sätt att sköta bokföringen och
handlingar som rör föreningens förehavande.
Revisionsberättelsen godkändes enhälligt.
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§ 10 Beslut om fastställande av balans och resultaträkning
Godkändes enhälligt.
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen
Uno Sanfridsson övertar ordförandeposten och ställer frågan om ansvarsfrihet
för styrelsen.
Ansvarsfrihet för styrelsen budgetåret 2018 beslutades enhälligt.
§ 12 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Inga krav på arvoden ställs och beslutades enhälligt.
§ 13 Budget
Barbro Ström redovisar budget för 2018.
Budgetplan kan ej läggas i sin helhet då flertalet fakturor ej inkommit till
föreningen samt kvarstående bidrag från Länsstyrelsen väntas.
Härvid redovisas en budgetplan grundat på de preliminära kostnader och
inkomster som kan förväntas.
Budgetplan godkänns enhälligt.
§ 14 Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
200 kronor enligt tidigare år godkänns enhälligt.
§ 15 Val av styrelseordförande 1 år
Kurt Fredriksson valdes enhälligt .
§ 16 Val av 3 styrelseledamöter på vardera 2 år
Roland Sjöstrand, Tomas Bayard, och Karl Krupke valdes enhälligt
§ 17 Val av 1 Suppleant 2 år
Bernt Bengtsson valdes enhälligt
§ 18 Val av 1 revisor 2 år
Kristina Arvidsson valdes enhälligt
§ 19 Val av Valberedning
Henri Andreasson och Kent Lennartsson valdes enhälligt
§ 20 Godkännande av föreningens Stadgar efter omarbetning
Punkten 15 i stadgarna ändrades i enlighet med nya bestämmelser till 6 veckor
mot tidigare 1 månad.
Beslutet fattades enhälligt med 47 röster
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§ 21 Övriga ärenden
122 medlemmar har inte angivit på vilket sätt de vill erhålla faktura och
ordförande uppmanade att snarast få in dessa uppgifter.
En kostnad på 1000:- kr kronor plus moms som anslutningsavgift kommer att
faktureras medlemmarna enligt rekommendation från Länsstyrelsen samt
debitering från Herrljunga Elektriska för anslutningar hos medlemmar.
Ordförande påtalade på förekommen anledning vikten av att informera
mäklare om fiberanslutning vid avyttring av fastighet, samt vid avstyckning av
tomt som gäller gårdshus, dessutom skall mellanskillnad till full insats erläggas.
Ordförande upplyste även om att styrelsen skall erhålla utbildning i
Dataskyddslagen och Persondatalagen.
§ 22 Mötets avslutande
Kurt tackar alla närvarande och stämman avslutas med kaffe och förtäring.
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