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Mötesgrupp, ärende:
Årsmöte

Mötesplats:
Gestads bygdegård

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

Röstlängden för mötet, 13 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 Kajsa Karlsson och Mats Karlsson.

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.
En motion inkommit i rätt tid från Rune Lind avseende arvode till styrelse och
revisorer. Efter diskussion beslutar mötet avslå motionen.

12.

Val av styrelse.
Lars Olsson presenterade valberedningens förslag. Samtliga valdes med
acklamation.
Omval
Ordförande
Leif Höglund omvaldes för en tid av 2 år.
Ledamöter
Olavi Hinkkanen och Clas Carlsson omvaldes för en tid av 2 år.
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Nyval av ledamot
Anna Kjellman valdes för en tid av 2 år.
Nyval av ersättare
Christer Nöjd och Mats Karlsson valdes för en tid av 1 år.
Revisorer
Jan Renhage och Richard Rorapough omvaldes för en tid av 1 år.
13.

Val av valberedare.
Valberedningen består av Lars Olsson, tillika ordförande, samt Kajsa Karlsson
vilka valdes 2015 för en tid av 2 år.
Någon tredje ledamot har valberedningen inte kunnat utse.

14.

Övriga frågor.
Antal ledamöter i styrelsen
Fråga uppkom om möjlighet att minska antal ledamöter i styrelsen eftersom
föreningen nu är inne i en lugnare fas, så kallad förvaltningsfas.
Vid genomgång av stadgarna framkom att styrelsen ska bestå av ordförande
samt minst fyra och högst åtta ledamöter samt minst noll och högst två ersättare.
Idag består styrelsen av ordförande samt åtta ledamöter samt två ersättare.
Frågan skall beaktas vid nästkommande årsmöte.
Inköp av
Bertil Karlsson frågade om det var möjligt att köpa in till föreningen en
kabelsökare att användas vid utsättning innan grävning. Då skulle föreningen
själv kunna använda denna istället för att inköpa denna tjänst.
Styrelsen får i uppdrag att undersöka detta vidare.
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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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