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Protoko= fran ordinarie f6reningsst5mma i Stenrike Fiber Ekonomisk F6rening
den 12 maj 2019, Vきder6arnas Bats訓skap kiubbstuga, Hamburgsund

M6tets 6ppnande
Per‑Anders Hu面gh 6ppnade m6tet och h割sade a=a vaIkomna.

Val av ordf6rande och sekreterare f6r stamman
Per‑Anders Hu面gh vaIdes ti= ordf6rande och 」onas Kristensson valdes t紺

sekreterare f6r stamman.
Godkannande av r6stIangden
R6stberattigad vid stamman計en person per fastighet eIIer annan lokai.

InsatsbeIopp samt arsavg肺2019 och upplupna administrativa avg冊er ska= vara

betaIda. R6s捕ngden omfattar a=a betaIande medlemmar per den 12 maj 2019.

Stamman godkande langden 6ver narvarande r6stberattigade som upprattats.

VaI av tva justeringspersoner ti=ika r6straknare
Stamman valde Ulf Sandeberg och Per‑Anders Hu巾gh ti= justeringspersoner samt
t冊ka r6straknare vid stamman.

Fraga om stamman bIivit utiyst i beh6rig o「dning

Ka=eIsen ti= f6reningsstamman hade skickats ut med e‑POSt den 24 april samt
POStatS med brev t川medlemmar utan e‑POStadress den 25 april.

Stamman t川styrkte att stamman hade biivit utlyst i beh6rig ordning.

Fastst訓ande av dagordning
F6resIagen dagordning fastst訓des av st着mman.

Styreisens arsredovisning och revisionsbe略tteise

Ordf6rande Per‑Anders Hurtigh redogjorde f6r arsredovisningen for perioden
Verksamhets計et 2018 och laste aven upp revisionsberatteisen.

Årsredovisning och revisionsberatteise enliet

biIagal.

Beslut om fastst訓ande av baians‑ OCh resuItatrakningen samt disposition av
計ets vinst eller f6riust enligt den fastst訓da baIans「釜kningen
Stamman fastst訓de baIans‑ OCh resultatrakningama samt att arets resuitat efter

Skatt, 6うら8与kronor, 6verf6rs i ny rakning.

Besiut om ansvarsfrihet at styreIseledam6te「na.

Stamman bev巾ade styreIsen ansvarsfrihet f6r verksamhetsaret 2O18.
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Fragan om arvoden tiii styreiseiedam6ter och revisorer
lnga 16pande arvoden ska= utga tⅢ styreIse och revisorer. Stamman godkande
Styreisens f6rsIag till arvode f6r sarskilda insatser, Vilket inneb計att 20 000:‑

kronor, Plus sociaIa avg肺er, anSIas t川sadant arvode f6r 2019. Styrelsen besIutar

Om f6rdeIning av beloppet efter arbetsinsats och ansvar.
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Besiut om kostnadsbudget och medIems‑ OCh administrativa avgifter

Stamman godkande den f6resiagna budgeten f6r 2019.

1之

VaI av ordf6rande
Per‑Anders Hu面gh vaIdes t川ordf6rande p急l ar.

1事

Val av 6vriga styreIseledam6ter och eventueIIa styrelsesuppIeanter
F引jande personer vaIdes t帥styreIsen:

」onas Kristensson Hamburgsund

OmvaI pa 2計ordinarie ledamot

Ch rister Svensson Heestrand

Omval pa 2 ar ordina「ie iedamot

」an

Omvai pa l arsuppleant

OIsson

Hamburgsund

Styreisen bestar s乱edes av:
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Per Anders Hu巾gh

Hamburg6

Ordf6rande

」onas Kristensson

Hamburgsund

Ordinarie Iedamot

Christer Svensson

Heestrand

Ordinarie ledamot

Tina GIadt

G6teborg

Ordinarie Iedamot

KjeI看OIausson

Hamburg6

Ordinarie ledamot

Frank S6rqvist

Hamburgsund

Ordinarie ledamot

」an Oisson

Hamburgsund

Suppleant

Rasmus Arvidsson

Hamburgsund

Suppleant

VaI av revisorer och eventue=a revisorssuppieanter
丁川revisorer vaides:

」6rgen Wo=bratt Hamburg6

Nuvai pa l ar

Peter」ohansson Heestrand/Nossebro OmvaI pa l ar

1与

VaI av vaiberedning
VaIdes att utses genom styrelsens f6rsorg.
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6vriga計enden
Årenden som kan tas upp under denna punkt r6r6vergripande計enden som
f6rslag om andring av f6reningens s¥rfte, Verksamhet e=er stadgar. Andra

計enden

6vriga

behandias no「maIt inte pa en ordinarie f6reningsstamma.

Under punkten 6vriga計enden informerades om 2 viktiga frdsor:

1. Vart starvi idag g訓ande avtaien med Bredbandsson och ComHem

2. Onskemal kring faktureringsprocessen.
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1. Vart st計vi idag g訓ande avtalen med Bredbandsson och ComHem
Ordf6rande Pe「‑Anders Hu巾gh informerade stamman att man kommer inf6ra ett
SamtaI med bagge pa直er hur dom st計i en ev avtaIsandring.

ComHem harflaggat om en kommande prish6jning pa 30 krexkl moms 202O‑08‑
01, detta d訓POniy h6jt kostnaderna f6r dom.

Bredbandsson har inte visat nagra indikationer om en avtaIsandring.

Stamman besiutade att Iata styreIsen bevaka avtaIen med b台de ComHem och

Bredbandsson, OCh en ev andring ska= meddelas f6reningens medIemmar.

2. 6nskem割kring faktureringsprocessen

Detfanns ett 6nskema両stamman att kuma betaIa in heほrst帥fiberekonomi, OCh
inte bara kva直al som idag. Per‑Anders Hu巾gh meddelade stamman att detta har
tidigare kommit 6nskem引men att det aven innebar en viss probIematikvid

aterbetaIning ifalI medlemmar avslutar sina avtal och f6reningen da ska= manue=t
g6ra en aterbetalning. Fiberekonomi計inte heIier positiva t帥denna ev extra

hantering det sku=e imeb訓a. Ettf6rsIagfran stamman計att man skriver in att

insatt belopp aterbetalas ej.
Stamman besiutade att Iata styreIsen unders6ka ev m6川ghet med Fiberekonomi

Om detta g計att i6sa t川framtiden.
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M6tets avsiutande
Ordf6randen tackade de n計varande f6r engagemanget och avsIutade d計efter

m6tet.

Hamburgsund 2019‑05‑12

