ÖDSMÅLSMOSSE/SKÅRA BREDBAND EKONOMISK FÖRENING
Protokoll fört vid föreningsstämma 2017-06-14
§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 Rolf Joelsson och Philip Zuhr
§4. Stämman förklaras ha blivit behörigen utlyst
§5. Utsänd dagordning fastställes
§6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 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 2016
§9. Beslutas om oförändrat arvode till styrelserepresentanter och revisor
§10. Budget för 2017 redovisas
§11. Beslutas om oförändrad medlemsavgift och driftavgift
§12. Till styrelseledamöter och –suppleanter väljes:
Daniel Petersson
ordf. 1 år nyval
Hans Langendorf lm
2 år omval
Pia Qvarfordt
lm
fortsatt mandat
Fredrik Schill
lm
fortsatt mandat
Nils-Olof Tyreman lm
fortsatt mandat
Magnus Westlin
lm
2 år nyval
Roy-Inge Hellström suppl. 2 år omval
Hans-Eric Peterson suppl. 2 år nyval
Jesper Selinder
suppl.
fortsatt mandat
Philip Zuhr
suppl. 2 år nyval
13. Till revisor och –suppleant för 1 år väljes:
Carina Engström ordinarie
omval
§14. Till valberedning väljes
Peter Hero (Lahälla); sammankallande
Oliver Westlin (Rörtången)

§15. Ärenden hänskjutna från styrelsen och i tid inkomna motioner
Föreningen har fått offert från företaget Coompanion om drygt 20 tkr för
extern ordförande 1 verksamhetsår. Då vi nu lyckats hitta intern ordförande
hemställer styrelsen om att få disponera motsvarande summa för styrelsestöd
och idédebatt för att utveckla bredbandet och föreningen.
Som motförslag föreslås att pengarna i stället används för att öka ersättningen
till styrelsemedlemmarna
Stämman beslutar godkänna styrelsens hemställan
Inga motioner har inkommit
§16. Innan stämman avslutas framför stämman ett stort tack till Peter Hero, som
varit med och bildat föreningen och i stort sett hela tiden varit dess ordförande.
genom att den gamla styrelsen får arrangera en middag för Peter.
Därefter förklaras stämman avslutad

Vid protokollet

……………………………….
Nils-Olof Tyreman

Justeras

……………………………..
Peter Hero, ordf.

…………………………………………
Rolf Joelsson

……………………………………..
Philip Zuhr

