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Sydvästra Vara Fiber Ekonomisk Förening

Föreningsstämma 2013
§1

Val av ordförande samt sekreterare

- Till mötets ordförande valdes Tomas Ljungsberg och till sekreterare
valdes Håkan Andersson.
§2

Godkännande av röstlängden

- Mötet beslutade att vänta med fastställande av röstlängden tills behov
uppstod.
§3

Val av två justeringspersoner

- Som justerare valdes Mats Ahlin och Leif Hedvall.
§4

Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

- Mötet ansåg att årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
§5

Fastställande av dagordningen

- Dagordningen fastställdes.
§6

Styrelsens årsredovisningshandlingar och
revisionsberättelsen

- Stämmans ordförande Tomas Ljungsberg redogjorde för 2012 års
verksamhet. Revisor Karl-Gustav Johansson läste upp
revisionsberättelsen. Mötet hade inga kommentarer till redogörelsen.
§7

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

Mötet fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt beslutade
att årets förlust går in i föreningens eget kapital och skulder.
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Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

- Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.
§9

Frågan om arvoden för styrelseledamöterna och
revisorerna

- Revisorernas förslag på arvode och ersättningar godkändes av
stämman. Se bilaga.
§10

Medlemsavgift och andra avgifter

- Tomas Ljungsberg berättade att styrelsens förslag är att ingen
årsavgift tas ut för 2013. Under maj kommer 5.000 kr att debiteras de
medlemmar som vill ha fiberkabel. Ska betalas in under juni månad.
Mötet beslutade att godta förslaget om ingen årsavgift för 2013 och att
5.000 kr debiteras.
§11

Val av föreningens ordförande

- Kent Andersson valdes till föreningens ordförande för ett år.
§12

Val av övriga styrelseledamöter och ev. suppleanter.

Följande personer valdes till ordinarie ledamöter i styrelsen för två år:
Anders Lilja, Bo Tunerius, Tomas Ljungsberg
Eftersom ordinarie ledamoten Mark McCullough tidigare valts på ett år
så valdes han på ytterligare ett år.
Johan Kvillbom och Håkan Andersson valdes som suppleanter på ett
år.
§13

Val av revisorer

- Till föreningens revisorer för ett år omvaldes:
Karl-Gustav Johansson
Nils-Erik Berntsson
Beslutades att ingen revisorssuppleant ska väljas.
§14

Val av valberedning

- Till valberedning omvaldes:
Roland Kedner (sammankallande) och Henrik Bäck
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Övriga frågor

- Frågan togs upp vad som gäller när markägare inte släpper fram
föreningen för att gräva för fiberkabel. Frågan tas med för att diskuteras
ihop med VaraNet.
§16

Avslutning på mötet

- Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

Justering av protokollet
---------------------------------Ordförande: Tomas Ljungsberg

--------------------------------Sekreterare: Håkan Andersson

---------------------------------Justerare: Mats Ahlin

--------------------------------Justerare: Leif Hedvall

