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ÅRSMÖTE

Kallade är medlemmar i Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk Förening.
Närvarolista bifogas.

Mötet öppnades av Per Blad som hälsade alla hjärtligt välkomna.

§ 1 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Per Blad valdes till ordförande och Britten Hörnkvist till sekreterare vid dagens möte.

§ 2 Godkännande av röstlängden
Stämman godkände röstlängden.

§ 3 Val av justeringsmän
Till att justera dagens protokoll valdes Johan Nodlycke och Roy-Inge Hellström.

§ 4 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Stämman förklarade att mötet blivit utlyst i behörig ordning.

§5 Fastställande av dagordning
Den utsända dagordningen fastställdes.

§ 6 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
Årsredovisningen bifogas protokollet och kan läsas på föreningens hemsida
(http://www.kustband.se).
Thomas Hagman föredrog revisionsberättelsen, som bifogas, och föreslog att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet.
Per Blad föredrog verksamhetsberättelsen, vilken bifogas protokollet. Styrelsen har
under året haft 6  protokollförda möten (gamla styrelsen 4 st, nya styrelsen 2 st).Vid
slutet av året hade föreningen 180 medlemmar och  ett medlemsmöte har hållits.

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

Leif Johansson redogjorde för balans- och resultatrapport, vilken bifogas protokollet.
Beslut fattades att fastställa balans- och resultaträkningen.

Lillemor Svensson ställde frågan i vilken takt som anläggningen avskrivs, och Per Blad
svarade att avskrivningen sker med 5% per år enligt Skatteverkets regler.
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På frågan om kostnaden för problem med höga temperaturer i nodskåpen meddelade
ordföranden att David Gustafsson installerat fläktar I nodskåpen till en kostnad av 300
kr per skåp , vilka sänkt temperaturen till godtagbar nivå. Två skåp blir fortfarande för
varma och David kommer att åtgärda detta.

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer
Styrelsen föreslog att arvodet för ordförande, kassör, sekreterare och revisor bibehålles
med 999 kr per år samt att övriga styrelseledamöter  liksom tidigare erhåller 500 kr i
arvode. Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag.

§ 10 Budget

UTGIFTER
Övriga rörelsekostnader 400 kr    per medlem
Licens 100 kr
Drift och underhåll 240 kr
BIK 10 kr

INTÄKTER
Avgift för drift och underhåll 600 kr
Medlemsavgift  200 kr

BUDGETERAD VINST
50 kr per medlem

Budgeten fastställdes av stämman.

§ 11 Medlemsavgift och andra avgifter
Styrelsen föreslog att årsavgiften på  200 kr samt avgiften på 50 kr per månad för drift
och underhåll av anläggningen kvarstår liksom den extra ansökningsavgiften om 500 kr
för nya medlemmar. Dessutom har vi  en  avgift om 100 kr för varje tillfälle med
försenad betalning. Stämman beslöt att föreningen skall behålla dessa avgifter.

Medlemmarna har tidigare inte fakturerats avgiften på 600 kr (12x50 kr) för
drift- och underhåll, då de 20.000 kr som betalades in i anläggningskostnad gav ett
överskott, men nu är det dags att fakturera denna kostnad.
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§ 12 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
I enlighet med valberedningens, Lillemor Svensson och Peter Hero, förslag till
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter valdes följande styrelsemedlemmar:

Per Blad  ordförande, ledamot,  1 år
Leif Johansson  kassör, ledamot ,1 år
Johan Nodlycke  ledamot, 2 år
Nils-Olof Tyreman  ledamot, 2 år

Roy-Inge Hellström  suppleant, 2 år
Johan Gunnarsson   suppleant, 1 år

§ 13 Val av revisor och revisorssuppleant
I enlighet med valberedningens förslag valdes:

Thomas Hagman revisor, 1 år
David Gustafsson revisorssuppleant, 1 år

§ 14 Val av valberedning, två personer varav en skall vara sammankallande
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes:

Lillemor Svensson sammankallande, 1 år
Peter Hero 1 år

§ 15 Förslag från styrelsen om att fakturera ränta och amortering på reverser
årsvis

Autogirot för månadsvis fakturering av ränta och amortering av medlemmarnas reverser
fungerar dåligt och kräver mycket manuell hantering. Styrelsen föreslår att kassören  i
stället skickar ut en räkning per år till medlemmarna .

Stämman röstade för styrelsens förslag, och kassören kommer att göra faktureringen av
utgifterna för reverserna i samband med att årets medlemsavgifter faktureras.
Räntekostnaden kommer att höjas till 185 kr per månad pga rådande ränteläge.
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§ 16 Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast två veckor
före årsmötet

a. Motion (bifogas) har  inkommit från Ann Schlyter angående halvårsabonnemang
   på TV

 b. och från
Tommy och Majvor Samuelsson (bifogas)som instämmer med ovanstående samt
önskar halvårsabonnemang för bredband och telefoni

Styrelsens svar är att BIK arbetar med TV- och  telefonifrågorna.  Stämman beslöt att
Per Blad tar upp förslagsställarnas frågor angående detta med BIK.  När det gäller
bredband kan man, som tidigare meddelats, stänga av bredbandet under en period hos
Kungälv Energi och få det uppkopplat igen mot en avgift på 500 kr.

§ 17 Mötets avslutning

Ordförande tackade för visad uppmärksamhet och förklarade mötet avslutat.

…………………………………………. …………………………………..
Per Blad, ordförande vid stämman Britten Hörnkvist, sekreterare

Justerat:

………………………………………… …………………………………..
Roy-Inge Hellström Johan Nodlycke


