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§8 Övriga Avgifter
Stämman godkände följande stadgändring "Föreningen har rätt att ta ut en

administrativ avgift för att täcka föreningens löpande verksamhetskostnader.
Styrelsen presenterar en kostnadsbudget på-föreningens årsstämma och stämman
fastställer årsvis den administrativa avgiftens storlek. 11
§10 Avgång
Stämman godkände följande stadgändring "Utom i de fall som är bestämda på ett

särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur föreningen vid
kvartalsskifte. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall
ske skriftligen minst 1 månad före kvartalsskifte. Vid avgång på grund av
uteslutning förutsätts beslutet vara fattat inom samma tidsramar. Vid utträde ur
Föreningen återbetalas insatsbeloppet 100 kr om utträdande medlem så begär. Vid
försäljning av fastigheten kan medlemskapet överlåtas på den nye
fastighetsägaren och insatsbeloppet kvarstå i föreningen, under förutsättning att
den nye fastighetsägaren ansöker om medlemskap och beviljas medlemskap. 11
§16 Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
Stämman godkände förslaget att komplettera dagordningen med punkt nr 11.
Beslut om kostnadsbudget samt års- och administrativa avgifter.

2. Information om faktureringsprocessen
Olle Ludvigsson informerade om hur faktureringsprocessen fungerar mellan
medlemmar och ComHem. Olle informerade även hur arbetet med Fiberekonomi
fungerar och uppmanar alla medlemmar till att använda autogiro för att slippa
onödig faktureringsavgift och att gå in på "mina sidor" på fiberekonomi för att
komma åt historik med tidigare fakturor, ändra faktureringsätt och kontrollera sina
adressuppgifter.
17

Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande för engagemanget och avslutade därefter
mötet. Mötet avslutades därefter med applåder till den avgående styrelsen.
Hamburgsund 2017-04-17
Vid protokollet
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Val av valberedning
Eva Astner Berggren och Ann-Lis Kjellberg Olsson har båda avböjt omval. Följande
personer valdes till valberedningen:

Olle Ludvigsson
Agneta Lagercrantz
16

Heestrand
Slottet

Övriga ärenden
Ärenden som kan tas upp under denna punkt rör övergripande ärenden som
förslag om ändring av föreningens syfte, verksamhet eller stadgar. Andra "övriga
ärenden" behandlas normalt inte på en ordinarie föreningsstämma.

Under punkten Övriga ärende togs följande 2 viktiga frågor upp:
1. Ändringar i föreningens stadgar.
2. Information om faktureringsprocessen.

1. Ändringar i föreningens stadgar.
De föreslagna ändringar innebär en anpassning av föreningens stadgar, så att de
överensstämmer med föreningens syfte och fortsatta verksamhet.

Förslagen till ändringar skickades ut tillsammans med kallelsen och har dessutom
varit tillgängliga på föreningens hemsida.
Följande stadgar diskuterades:
Stämman var enhälliga i samtliga beslut kring stadgändringarna.
§ 4 Medlemskap.

Stämman godkände att göra ett tillägg med följande "Medlem som ej abonnerar på

något av föreningens tecknade gruppavtal och ej heller utnyttjar annan av
föreningen tillhandahållen tjänst eller förmån, kallas passiv medlem."
Stämman godkände inte det föreslagna tillägget med följande text "Medlem som

önskar återinträda i föreningen skall betala de avgifter som debiteras för tiden
mellan utträde till återinträde."
§ 6 Insats
Stämman godkände följande stadgändring "Varje medlem ska delta i föreningen

med ett insatsbelopp om 100 kr. Insatsen skall betalas på anvisat sätt när
medlemskap beviljats. Beloppet betalas vid inträde. Med ansluten fastighet menas
fastighet eller annan ansluten lokal, som medlemmen har tillgång till och som är
eller planeras att bli ansluten, eller är förberedd för anslutning till fibernätverket."
§ 7 Årsavgift

Stämman godkände att göra följande tillägg "Passiv medlem kan betala en

årsavgift som beslutas årsvis av föreningsstämman"
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Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
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Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Stämman godkände styrelsens förslag till arvode för styrelsemedlemmar och
revisorer, vilket innebär att 20 000:- kronor, plus sociala avgifter, anslås till arvode
för 201~ Styrelsen beslutar om fördelning av beloppet efter arbetsinsats och
ansvar:

r

11

Beslut om kostnadsbudget och medlems- och administrativa avgifter
Styrelsens förslag att:
-Årsavgiften för kalenderåret 2017 är O kr för medlemmar med tjänsteavtal.
- Den administrativa avgiften bibehålls som 25kr/månaden.
- Under förutsättning att stämman godkänner föreslagna stadgändringar om
passiva medlemmar, utgår en årsavgift för passiva medlemmar(medlemmar
utan tjänsteavtal) för kalenderåret 2018 på 200 kr. (Passiva medlemmar
betalar då ingen administrativ avgift). Årsavgiften betalas i förskott under
november månad 2017.
Stämman godkände den föreslagna budgeten för 2017.
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Val av ordförande
Bengt Söderlund har avböjt omval, och istället valdes Per Anders Hurtigh till
ordförande på 1 år.

13

Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
Olle Ludvigsson och Jan Olsson har båda avböjt omval. Följande personer valdes

till styrelsen:
Jonas Kristensson
Christer Svensson
Jan Olsson
Camilla Haglund

Hamburgsund
Heestrand
Hamburgsund
Hamburgsund

Styrelsen består således av:
Per Anders Hurtigh Hamburgö
Jonas Kristensson
Hamburgsund
Christer Svensson
Heestrand
Kjell Olausson
Hamburgö
Frank Sörqvist
Hamburgsund
Jan Olsson
Hamburgsund
Camilla Haglund
Hamburgsund
14

Nyval på 2 år ordinarie ledamot
Nyval på 2 år ordinarie ledamot
omval på 2 år suppleant
omval på 2 år suppleant

Ordförande

Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Till revisorer valdes:
Heestrand
omval på 1 år
Marita Tellden
Heestrand/Nossebro omval på 1 år
Peter Johansson

,C

.:

/

Stenrike Fiber Ekonomisk Förening

Sida 1

Org.nr: 769624 - 8058
Stenrike_251

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Stenrike Fiber Ekonomisk Förening
den 16 april 2017, Folkets Hus, Hamburgsund
1

Mötets öppnande
Olle Ludvigsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna .

2

Val av ordförande och sekreterare för stämman

Olle Ludvigsson valdes till ordförande och Jonas Kristensson valdes till sekreterare
för stämman.
3

Godkännande av röstlängden

Röstberättigad vid stämman är en person per fastighet eller annan lokal.
Insatsbelopp samt årsavgift 2016/17 och upplupna administrativa avgifter skall
vara betalda. Röstlängden omfattar alla betalande medlemmar per den 16 april
2017.
Stämman godkände röstlängden.
4

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman valde Leif Gustavsson och Agneta Lagercrantz till justeringspersoner
samt tillika rösträknare vid stämman.

5

Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Kallelsen till föreningsstämman hade skickats ut med e-post den 22 mars samt
postats med brev till medlemmar utan e-postadress i vecka 13.

Stämman tillstyrkte att stämman hade blivit utlyst i behörig ordning.
6

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning som även inkluderar den föreslagna stadgändringen § 11
fastställdes av stämman.

7

Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

Kassör Olle Ludvigsson redogjorde för årsredovisningen för perioden
verksamhetsåret 2016 och läste även upp revisionsberättelsen.
Årsredovisning och revisionsberättelse enligt
bilaga 1.
8

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

Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna samt att årets resultat efter
skatt, 74 105 kronor, kvarstår i föreningens kassa.
9

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

