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Ordinarie föreningsstämma
Tid:

kl 19:00 - 20:00

Plats:

Alboga g:a skola

Närvarande:

Enligt bifogad närvarolista

§1

Mötets öppnande
Föreningens ordförande, Jerry Stridh, hälsade välkon1men och
förklarade stämman öppnad.

§2

Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
Till mötesordförande valdes Jerry Stridh och till sekreterare Holger
Sandin.

§3

Godkännande av röstlängden
Närvarande medlemmar hade avprickats i medlemsförteckning av
kassören. Detta godkändes som röstlängd.

§4

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Stämman utsåg Ronnie Rexvall och Konrad Thorild till justerings
personer tillika rösträknare.

§5

Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Till ordinarie stärTIma skall kallas tidigast fyra och senast två veckor i
förväg. Kallelsen hade skickats ut 8 mars antingen via e-post eller med
brev till dem som inte anmält någon e-postadress. Stämman ansåg att
utlysningen skett i behörig ordning .

§6

Fastställande av dagordningen.
Den tillsammans med kallelsen utsända dagordningen godkändes av
stämman.

§7

Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen, som hade skickats ut tillsammans med
kallelsen gicks igenom av föreningens ordförande Jerry Stridh. På
årsredovisningen som också skickats ut ställdes några frågor som
besvarades av föreningens kassör Lars Sandin. Bl,a. klargjordes att
trots att föreningen i år gör en vinst blir det ingen skatt på denna
eftersom det finns ett ackumulerat underskott sedan föregående år.
Ronnie Rexvall, en av revisorerna, redovisade kort om revisionen och
att inget fanns att anmärka på varför revisorerna rekommenderade
stämman att besluta om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

§8

Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen samt
dispositionen av årets vinst enligt styrelsens förslag.
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§9

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
Stämn1an beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

§10

Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag ett oförändrat
belopp på 10 000 kr för 2016 som styrelsen fritt kan fördela.
§11

Budget
Den av styrelsen föreslagna budgeten för 2016, som också bifogats
kallelsen, godkändes av stämman.

§12

Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
På styrelsen förslag beslutade stämman att medlemsavgiften höjs till
60 kr/år och medlemsandel. Detta skall gälla för både 2016 och 2017.

Kassör Lars Sandin n1eddelade att styrelsen beslutat att inte anlita
inkassobolag i händelse av utebliven betalning från kund. Istället tar
styrelsen över ansvaret för att informera kund, som inte betalat efter
påminnelse, att om betalning inte kommit in kopplas anslutningen bort
den sista i betalningsmånaden. Noterades att detta hittills inte varit
något problem i föreningen.
§13

Val av ordförande
Jerry Stridh omvaldes som föreningens ordförande på 1 år.

§14

Val av övriga styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter.

Som ordinarie ledamöter valdes:
Konrad Thorild och Peter Björklund på 2 år (nyval)
Rolf Ceder, Monika Sandin och Lars Sandin valda på 2 år vid 2015 års
föreningsstämma kvarstår.
Inga suppleanter valdes.
§15

Val av Teknikgrupp
På styrelsens förslag beslutade stämman att en Teknikgrupp skall
bildas för att bistå att lösa problem som kan uppstå i gränssnittet mellan
kund/kommunikationsoperatör/tjänsteleverantör. Förslag på personer
fanns men stämman beslutade att styrelsen utser medlemmarna och
ser till att det blir rätt koppling till styrelsen enligt de styrdokument som
finns framtagna .

§16

Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er
Som ordinarie revisorer valdes:

Ronnie Rexvall och Carl-Olov Holmström på 1 år (omval)
Som revisorssuppleant valdes Lisbeth Ottosson på 1 år (nyval)
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§17

Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en
skall vara sammankallande.
Stämman omvalde Kjell-Göran Svensson och Rolf Lundin samt nyvalde
Bengt-Arne Andersson till valberedning med Kjell-Göran som samman
kallande.

§18

Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag
eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast
fyra veckor före stämman.
Inget att ta upp.

§19

Mötets avslutande
Ordföranden för mötet Jerry Stridh förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för 2015

Jerry Stridh

Styrelsen för Od-Alboga Fiber ek. för. avger följande berättelse för 2015-01-01 - - 2015-12-31
Styrelse

Styrelsen har haft följande sammansättning:
Mandatperiod

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Jerry Stridh
Monika Sandin
Lars Sandin
Rolf Ceder
Christer Jansson
Morgan Tornare
Roland Jansson
Konrad Thorild

Ollestad Källefors
Upptorp Eksätra
Od Ekebo 1
Alboga Mabacken
Ollestad
Galtholmen
Alboga Mosstomten 2
Alboga Stommen

2015
2015-16
2015-16
2015-16
2014-15
2014-15
2015
2015

Revisorer

Ordinarie revisorer: Carl-Olov Holmström och Ronnie Rexvall, Od
Suppleant: Rolf Lundin, Alboga

Valberedning

Valberedning inför årsmötet 2016: Kjell-Göran Svensson, Od
(sammankallande) och Rolf Lundin, Alboga.

Föreningsstämma
(årsmöte)

Ordinarie föreningsstämma hölls 2015-03-26 i Sämsjöborg, Alboga.

Styrelsemöten

Styrelsen har under 2014 hållit 4 styrelsemöten, inklusive det konstituerande.

Medlemmar,
anslutningar

Antalet medlemsandelar vid 2015 års slut var 228 st. Sammanlagt fanns 247
st. anslutningar varav 19 st. av dessa var extraanslutningar.

Styrelsearbete
under året

•
•
•
•
•
•
•
•

Konstituerande styrelsemöte.
Inlösa hyresavtalet med FEAB för kanalisering och föreningen köper
slangen enligt avtal.
Förhandlat ned priset med 10:- / månad för de som har Sappa Alltid.
Lite igångkörnings problem med vårt debiteringssystem ”Fiberekonomi”,
samt kommit med förslag till uppdateringar av systemet.
Support till medlemmar som haft tekniska problem.
Visat intresse för att bilda en förening i Västsverige som kallas
”Fibersamverkan”.
Informerat medlemmar via hemsida och Facebook vid problem och
underhåll av nätet, samt startat en sms grupp för information när fibern
ligger nere.
Samt övrigt förenings arbete.

Od-Alboga 8 mars 2016

Styrelsen

