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Ordinarie föreningsstämma 

kl. 19:00 - 20:00 


Alboga gamla skola 


Enligt bifogad närvarolista 


Mötets öppnande 


Föreningens ordförande, Jerry Stridh, hälsade välkommen och 

förklarade stämman öppnad. 


Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 


Till mötesordförande valdes Jerry Strid h och till sekreterare för 

stämman valdes Monika Sandin. 


Godkännande av röstlängden 


Jerry Strid h anmälde att en aktuell medlemsförteckning lagts ut 

där de närvarande medlemmarna fått notera sig . Detta 

godkändes som röstlängd. 


Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 


Stämman utsåg Ove Severin och Håkan Persson till 

justeringspersoner tillika rösträknare. 


Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 


Till ordinarie stämma skall kallas tidigast fyra och senast två 

veckor i förväg. Kallelsen har skickats ut inom dessa ramar via 

antingen e-post, eller med brev till dem som inte anmält någon e

postadress. Stämman ansåg att utlysningen skett i behörig 

ordning 


Fastställande av dagordningen. 


Den tillsammans med kallelsen utsända dagordningen godkändes 

av stämman. 


Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 

Verksamhetsberättelsen som har skickats ut tillsammans med 
kallelsen gicks igenom av Jerry Stridh. Arsredovisning som också 
har skickats ut tillsammans med kallelsen gicks igenom av 
ordförande Jerry Strid h och föreningens kassör Lars Sandin. Ove 
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Severin läste upp delar ur revisionsberättelsen där revisorerna 
rekommenderar stämman att besluta om ansvarsfrihet åt 
styrelseledamöterna. 

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

Stämman röstade för ett fastställande av balans- och resultat
räkningen samt disposition av årets vinst enligt styrelsens förslag 
vilket innebär att vinsten balanseras in i ny räkning . 

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 

Stämman beslutade att arvodet till styrelseledamöter höjs till 
15 000 SEK för 2018, vilket styrelsen fritt kan fördela. 

Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 

Stämman beslutade att medlemsavgiften för 2019 ska vara 60 
SEK. 

Val av ordförande 

Jerry Stridh omvaldes som föreningens ordförande på 1 år. 

Val av övriga styrelseledamöter och eventuella 
styrelsesuppleanter. 

Rolf Ceder, Lars Sandin och Monika Sandin valda på 2 år vid 

2017 års föreningsstämma kvarstår. 


Som ordinarie ledamöter valdes: 

Peter Björklund och Konrad Thorild på 2 år (omval) 


Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 

Som ordinarie revisorer valdes: 

Carl-Olov Holmström och Ronnie Rexvall på 1 år (omval) 


Som revisorssuppleant valdes: 

Lisbeth Ottosson på 1 år (omval) 


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

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

• 	 Jerry informerade om att 1 }-2 år kvarstår av nuvarande 
avtalstid med vår kommunikationsoperatör. Om någon av 
parterna ska säga upp avtalet ska det göras före 1 oktober 
2018. Styrelsen kommer under året arbeta för ett nytt avtal 
och komma med förslag till nästa årsstämma. Att tänka på 
vid kommande upphandling är att det kommunala 
stamnätet, som föreningens fibernät i dagsläget är kopplat 
till , är uppbyggt för att automatisk redundans ska fungera . 
Vill föreningen ha en sådan funktion kan det ställas som 
krav. 

• 	 Jerry informerade om att Sappa Play finns. Närvarande 
medlemmar tror att många inte känner till funktionen och 
därför bestämde stärnman att Jerry informerar om detta via 
mejl till de som har en e-postadress registrerad . 

§17 	 Mötets avslutande 

Ordföranden för mötet Jerry Stridh förklarade mötet avslutat. 
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onika Sandin, sekreterare 

I L. c.. 	 <....---
Ove Severin, justerare 	 " Håkan Persson, justerare 

Bilagor: 	 1) Närvarolista med fullmakter 

2) Verksamhetsberättelse och Arsredovisning 

3) Revisionsberättelse 




