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Halla Sjonhem Viklau
Fiber Ekonomisk Förening orgnr 769623-5071

Protokoll från årsstämma i Halla Sjonhem Viklau Fiber Ekonomisk
Förening den26 april20l2 kl 19.00 i Halla bygdegård.

Göte Johansson hiilsade cirka 60 personer välkomna till mötet.

$ 1 Val av ordftirande och sekretare
Till ordftirande valdes Göte Johansson och till sekreterare Gunnar Södergren

$ 2 Upprättande och godkiinnande av röstliingd
, Röstliingden upprättades vid medlemmarnas ankomst och godkåindes d?irmed av stämman.

$ 3 Val av två justeringspersoner
Till justeringspersoner valdes Peter Wahlgren och Sten Rosvall

$ 4 Fnåga om mötet blivit utlyst i behörig ordning
Genom kallelse i postlådorna och i nagra fall genom e-post. Stiimman godkiinde mötets
utlysning

$ 5 Fastställande av dagordning
Stiimman godkiinde dagordningen i ftireliggande skick.

$ 6 Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
Årsredovisningen innehöll mötesprotokoll från styrelsemöten. Revisor Cbrister Mårtensson
redogjorde ftir inneMllet och hade inga anmiirkningar.

$ 7 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt disposition
av årets vinst eller fiirlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen har under det gångna året inte hanterat någon ekonomi då det inte funnits några
medel.

$ 8 Beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Stlimman beviljande styrelsen ansvarsfrihet ftir det gangna året.

* $ 9 f,'rågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
Bordliigges.

$ 10 Budget
Eftersom alla upphandlingar inte var klara så fanns bara den skissen som insatsen var
beråiknad på.

$ 11 Medlensavgifter och andra avgifter.
Ingen ftiråindring sedan tidigare. Medlemsinsatsen iir 200 konor enligt stadgama.

$ 12 Beslut om antalet styrelseledamöter
Stämman beslöt att det ska vara 9 ledamöter.

$ 13 Val av ordftirande
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Till ordforande på ett år omvaldes Göte Johansson, Sjonhem.

S 14 Val av styrelseledamöter
Ledamöter som har ett år kvar är:

o Mats Ahlby, Viklau
o Olof Farinder, Viklau
o Lennart Landin, Halla
o Mattias Klintberg, Sjonhem

Till ledamöter på två år omvaldes:
o Alexander Lindqvist, Halla
o Gunnar Södergren, Halla
o Leif Jansson, Sjonhem
o Filip Almgren, Viklau

$ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant
Till revisorer omvaldes Anders Söderlund och Christer Mårtensson.
Till suppleant omvaldes Hans-Olov Hägg

$ 16 Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Arne Alldön, Viklau (sammankallande), Urban Cederlund,
Sjonhem och Nicklas Ahlby, Halla.

$ 17 Övriga ärenden
Lennart Landin visade en karta över området med den tänkta dragningen av fiberledningen
varefter medlemmarna kom med synpunkter och forslag, samt redogjorde for den ekonomiska
preliminära uträkningen på kostnaden.
Efter kaffepausen beslöt stämman:
att styrelsen fär i uppdrag av stämman att grävningen kan starta efter att styrelsen genomflort
upphandlingen.
Stämman beslöt också:
att insatsen ffir kosta 18.000 kronor samt ytterligare 1.000 kronor for grävkostnad mellan
kopplingspunkten vid den egna tomtgränsen till husväggen.

$ 18 Avslutning
Ordforande tackade for fortroendet att han och styrelsen blivit omvald och avslutade mötet.
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