ÖDSMÅLSMOSSE/SKÅRA BREDBAND EKONOMISK FÖRENING

Protokoll fört vid föreningsstämma 2011-06-15

§ 1.   Stämman öppnas. Till ordf. och sekreterare för stämman väljes 
       Peter Hero resp. Nils-Olof Tyreman

§ 2.   Röstlängden godkännes och bifogas protokollet

§ 3.   Till justeringsmän väljes Birgitta Åkerblom och Fredrik Schill

§ 4.   Stämman förklaras ha blivit behörigen utlyst

§ 5.   Dagordningen fastställes

§ 6.   Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse föredrages och diskuteras.
         Beslutas att med godkännande lägga dem till handlingarna

§ 7.   Resultat- och balansräkningarna fastställes. 
       Beslutas att disponera årets resultat enl. förslag i årsredovisningen

§ 8.   Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010

§ 9.   Beslutas om 999 kr i arvoden till ordinarie styrelseledamöter och revisor

§ 10.  Budget för 2011 redovisas och godkännes.
         
§ 11.  Beslutas om oförändrade medlemsavgift och andra avgifter 

§ 12.  Till styrelseledamöter och –suppleanter väljes
          Peter Hero	       ordf. 1 år 	omval
          Hans Langendorf     ledamot	omval
          Johan Nodlycke       ledamot	fortsatt mandat
          Nils-Olof Tyreman    ledamot 	fortsatt mandat
          Roy-Inge Hellström   suppleant	fortsatt mandat
          Ingemar Albertsson   suppleant 1 år    nyval
          		  
§ 13.  Till revisor och -suppleant för 1 år väljes
          Thomas Hagman      revisor 	omval
          Nina Knutsson        suppleant 	omval

§ 14.  Till valberedning för 1 år väljes 
          Lillemor Svensson 
          






§ 15.  Ordf. sammanfattar den information som gavs vid extrastämman samt
       redovisar de kontakter som varit med KEAB under våren. Diskussion
       pågår om hur vissa tekniska problem skall lösas innan kostnadsförhandlingar  
       kan påbörjas.
       Ordf. berättar också om kontakter med GREAT, en intresseförening för fibrer
viktigast är att äga nätet samt se till att få intäkter av tjänsteleverantörer
nätet skall vara öppet för alla tjänsteleverantörer (modell Stockholm)
nya riktlinjer från PTS är på gång
i framtiden möjligt att kombinera fibernätet med mobilt nät
       Hans Langendorf meddelar att momsfrågan sannolikt löses i sommar

       Beträffande fortsatt handläggning ställs åter eget ägande mot försäljning.
       Stämman beslutar enhälligt att vi, så länge ingen ny information talar för
       motsatsen, skall fortsätta äga vårt områdesnät
 
       Inga motioner har inkommit
      
§ 16.  Stämman avslutas


Vid protokollet



.........................................................
Nils-Olof Tyreman


Justeras



..........................................................
Peter Hero, ordf.





......................................................................             .............................................
Birgitta Åkerblom	 	                  Fredrik Schill


