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Mötesgrupp, ärende:
Årsmöte

Mötesplats:
Gestads bygdegård

TakNets ordförande Leif Höglund hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
1.

Röstlängden för mötet, 14 röster, fastställdes.

2.

Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Förslag Mikael Jansson ordförande och Margareta Lundgren sekreterare.
Förslagen antogs av mötet.

3.

Till justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden ska justera
mötesprotokollet, valdes Jan-Gunnar Bengtsson och Per-Olof Buhr.

4.

Årsmötet ansågs behörigt utlyst via hemsida, e-post och ordinarie postgång.

5.

Ordföranden gick igenom föredragningslistan som fastställdes efter
godkännande.

6. a)

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Mötesdeltagarna läste vid sittande bord igenom verksamhetsberättelsen. Denna
godkändes med acklamation.

b)

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
Mötesdeltagarna gick igenom densamma vid sittande bord. Berättelsen
godkändes med acklamation.
Fritt eget kapitel enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven
avsättning till reservfonden skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny
räkning eller fonderas.
Beslut fattades att fritt eget kapitel ska föras i ny räkning.
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7.

Revisor Richard Rorapaugh läste revisorernas berättelse över styrelsens
förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Mötet godkände revisionsberättelsen med acklamation.

8.

Styrelsens beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avser med
acklamation.

9.

Medlemsavgiften fastställdes av mötet till oförändrad; 100 SEK per år.

10.

Verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
lästes av mötesdeltagarna vid sittande bord. Både verksamhetsplan och budget
godkändes med acklamation.

11.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

12.

Val av styrelse.
Lars Olsson presenterade valberedningens förslag. Samtliga valdes med
acklamation.
Ledamöter
Lars Jonsson, Hanna Vessby, Andreas Buhr, Margareta Lundgren, Christina
Larsson omvaldes för en tid av 2 år.
Ersättare
Nina Voimäki och Sven Sillén omvaldes för en tid av 1 år.
Revisorer
Jan Renhage och Richard Rorapough omvaldes för en tid av 1 år.
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13.

Val av valberedare.
Lars Olsson omvaldes för en tid av 2 år, tillika ordförande.
Nyval av Kajsa Karlsson för en tid av 2 år.
Någon tredje ledamot har valberedningen inte kunnat utse.

14.

Övriga frågor.
Milersättning för externa uppdrag.
Mötet hänsköt beslutet till styrelsen men konstaterade att ersättning med 18.50
kr/mil är en skälig kostnad.
Information om avtal med Telia.
Leif Höglund informerade om vad som är på gång i avtalsdiskussioner med
Telia om föreningens innehållstjänster.
-

-

Modernisering av anslutningarna på telestation innebär möjlighet för
enskilda medlemmar att ha hastigheten 1 000 MB åt båda håll vilket också
ger fler lediga portar för framtiden, totalt 120.
Sänkta kostnader vid inkoppling av nya enskilda medlemmar. Två
kostnadsnivåer, en när ledig port finns och en högre vid installation av port.

Vårt kollektivavtal med Telia ser då ut som följer:
Bredband - 100 MB/10 MB, ingen förändring.
Bredbandstelefoni - OBS att vi sedan 2013-03-20 betalar samtalskostnaderna
när det gäller öppningsavgift och minutavgift, beroende av vilken typ av tjänst
som valts: Grundprislista/Mini/Kväll & Helg/Dygnet runt/Plus/Maxi.
TV - Lagom paketet på fem TV-boxar mot idag två.
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Telias önskan med 50 kr höjning per anslutning och månad ligger kvar i den
kostnad på 249 kr som vi har idag.
TakNets motprestation är fyra års bindningstid för ovan förändring.
Om vi jämför oss med andra kollektivavtal runt om i Sverige kommer vi att
ligga minst 50 kr lägre per medlem och månad än motsvarande kollektivavtal,
oavsett vilken innehållstjänstleverantör som levererar den kollektiva
anslutningen.
Normalpriset på motsvarande ligger idag mellan 299 kr – 399 kr sett över hela
Sverige.
Telia kommer inte att fortsätta att erbjuda kostnadsfri nummerpresentation.
Medlemmarna får själva kontakta Telia angående denna tjänst.
15.

Avslutning
Mötesordförande Mikael Jansson tackade för förtroendet och överlämnade ordet
till TakNets ordförande Leif Höglund som tackade för visat intresse och
avslutade årsmötet.
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