Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Väskinde Fiber Ekonomisk Förening
Torsdag den 27 mars 2014 i Väskinde Bygdegård

Närvarande: Ca 70 föreningsmedlemmar och anhöriga enligt namnlista där dock ej riktigt alla skrivit
upp sig. Bilägges originalprotokollet som bilaga 1.
§1

Öppnades stämman av Eva Pettersson som valdes till ordförande och Magnus Wiman
till sekreterare för stämman.

§2

Beslutades att justera röstlängd med hjälp av namnlistan om behov skulle uppstå.

§3

Valdes Ingemar Andersson och Kenneth Lindby till justeringsmän.

§4

Kallelse till stämman hade den sänts per e-post till alla våra adresser vid två tillfällen
samt med brev till övriga medlemmar. Dessutom var den utlagd på vår hemsida.
Stämman godkände kallelsen.

§5

Fastställdes dagordningen i enlighet med utdelat förslag.

§6

Styrelsens årsredovisning hade utdelats till samtliga närvarande. Dessutom ligger den
på hemsidan. Eva presenterade förvaltningsberättelsen och Gidde resultat- och
balansräkning.

§7

Ordinarie revisor Camilla Ekelund föredrog revisionsberättelsen och föreslog
ansvarsfrihet för styrelsen för 2013. Hon tillstyrkte även disposition av resultat enligt
styrelsens förslag.

§8

Balansräkningen som slutade på 6 803 161 kronor godkändes, liksom
resultaträkningen som visade på en förlust om 3 462 kronor. Beslutades att denna
förlust tillsammans med vinsten från 2012, totalt 7 798 kronor skulle föras i ny räkning.

§9

Beviljades styrelsen ansvarsfrihet av stämman.

§ 10

Under 2013 hade styrelsen ett arvode om 10 000 kronor. Medlemmen Joakim
Kuylenstjerna ansåg att detta var på tok för lågt och föreslog 50 000 kronor. Inget
motförslag kom upp, varför beslut fattades att styrelsen skulle ha ett arvode om högst
50 000 kronor för 2014, att fördelas och användas efter styrelsens eget avgörande.
Redovisningstjänster och dylikt betalas mot räkning.

§ 11

Kassören föredrog in budget, som visade på ett nollresultat för 2014, genom att han
efter diskussion i styrelsen föreslog att hela rörelsevinsten skulle användas för att
skriva av på våra anläggningstillgångar. Se bilaga 2 till originalprotokollet.

§ 12

Beslutades att medlemsavgiften för 2015 skall vara 200 kronor per medlemsfastighet.
Således samma som 2013 o 2014. Dessutom betalar varje medlem en serviceavgift på
51 kronor per månad till föreningen. Detta gäller även vilande medlemmar.

§ 31

Beslutades att styrelsen skulle bestå av 7 ledamöter.

§ 14

Valdes Eva Pettersson till ordförande för 2014 på ett år.

§ 15

Omvaldes Gunnar Bergfast, Lars Söderlind och Gidde Forslund till styrelsemedlemmar
på två år. Ritva Norrby, Magnus Stenberg och Magnus Wiman kvarstår till nästa
årsmöte.

§ 16

Till revisorer omvaldes Anna Claesson och Camilla Ekelund. Till revisorsuppleanter
nyvaldes Mathias Forslund samt Marie Pettersson.

§ 17

Till valberedning omvaldes Gustaf Pettersson (sammankallande), Anders Kaungs och
Göran Karlström.

§ 16

Inga övriga ärenden hade anmälts i förväg. Informerade Eva om att Telia just nu
uppgraderar kanalpaket lagom med fler kanaler och programbibliotek.
att några vilande abonnemang nu vill aktivera dem, vilket tar några månader för Telia.
att Telia skickat ut ett mail om uppgradering, vilket dock innebär en kostnad för den
som nappar.
att några ännu inte valt om man vill betala per månad, kvartal eller helår samt om man
vill ha autogiro.
Några medlemmar önskade batteribackup. En handuppräkning visade att det var
mindre än 10. Utlovades en förfrågan till samtliga medlemmar om intresse för
gemensam upphandling av batteribackup.

§ 17

Framförde Gustav Pettersson medlemmarnas tack till styrelsen, vilket bekräftades
med en stor applåd.

§ 18

Avslutades föreningsstämman.

Efter stämman bjöds alla på kaffe och härliga tårtor.

Vid protokollet:

Justeras:

Magnus Wiman

Eva Pettersson
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Kenneth Lindby

