Protokoll ordinarie föreningsstämma 2019-06-03
Norra Orust Fiber ekonomisk förening
Närvarande: medlemmar enligt närvarolista
Plats: Stenshults föreningslokal
1. Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Mikael Dage hälsade alla välkomna och öppnade stämman.
2. Val av ordförande samt sekreterare för stämman
Stämman valde Alf Andersson till stämmans ordförande och Ulrika Lundberg Carlsson till
stämmans sekreterare.
3. Godkännande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till de medlemmar som närvarade enligt närvarolista.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Stämman valde Michael Flinck och Eric Segerlind till justeringspersoner.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Stämman ansågs vara behörigt utlyst.
6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av stämman.
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
Styrelsen har upprättat en årsredovisning som utöver den ekonomiska redovisningen även
innehåller en verksamhetsberättelse som lästes upp.
Revisorerna har skrivit under revisionsberättelsen och tillstyrker att föreningsstämman
disponerar, förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av
årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Stämman fastställer balans- och resultaträkning samt beslutar att den ansamlade förlusten
(10 989) balanseras i ny räkning. Resultatet för räkenskapsåret 2018 blev +10 894.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
Stämman beslutar att samma ersättning ges som föregående år, 150 kr/tim
alternativt 200 kr +moms.

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
Stämman beslutar utifrån styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2019 blir 100 kr,
samt att denna avgift kvittas mot innestående medlemsinsats (100 kr).
12. Val av styrelseordförande
Stämman väljer Mikael Dage till styrelseordförande.
13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
Stämman väljer följande styrelse.
Ledamöter: Ulrika Lundberg Carlsson, Alf Andersson, Michael Flinck, Stefan Mattsson,
Hans Jansson och Eric Segerlind.
Suppleanter: Mikael Parkefelt och Joakim Holm
14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
Stämman väljer Lise-Lotte Reimer och Michael Ekdahl till revisorer.
Alexander Ratz väljs till revisorssuppleant.
15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara
sammankallande.
Stämman väljer Elisabeth Staf och Kerstin Ekdahl (sammankallande) till föreningens
valberedning.
16. Avveckling av föreningen
I samband med att medlemmarna fått fiber upphör ändamålet med föreningen.
Stämman ger styrelsen mandat att avveckla föreningen när samtliga medlemmar fått fiber,
mandatet gäller under 2019.
17. Övriga frågor
Flera medlemmar har redan fått fiber installerat och är nöjda med entreprenören
Ottossons i Hedekas. En medlem riktade även ett tack till styrelsen, för deras arbete med att
driva igenom projektet.
18. Mötets avslutande
Mikael Dage tackar alla medlemmar för visat intresse och avslutar stämman.
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