
Protokoll fört årsmöte med Rone Eke Fiber ekonomisk
förening den 22 april 2016 i Rone bygdegård med ett 30-
tal medlemmar närvarande.

§ 1
Yvonne hälsade alla närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

§ 2
Till ordförande för mötet valdes Yvonne Winarve med Mats Hallvede som sekreterare.

§ 3
Fastställande av röstlängd
Beslöts
att   bordlägga frågan till dess eventuellt behov uppstår.

§ 4
Protokolljusterare
Beslöts
att   årsmötesprotokollet ska justeras av Kalle Johansson och Rosa Jacobsson.

§ 5
Årsmötets utlysande
Styrelsen redogjorde för hur kallelse hade skett till årsmötet.
Beslöts
att   årsmötet utlysts i behörig ordning.

§ 6
Fastställande av föredragningslista
Beslöts att godkänna förslag till föredragningslista enligt bilaga 1, 160422.

§ 7
Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015 föredrogs, bilaga 2, 160422.
Beslöts
att   efter smärre redaktionell ändring med godkännande lägga styrelsens verksamhetsberättelse till
        handlingarna

§ 8
Balans- och resultaträkning
Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret föredrogs, bilaga 3, 160422.
Beslöts
att   med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.



§ 9
Revisionsberättelse
Stefan Johansson föredrog revisionsberättelsen i vilken man tillstyrkte ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattade.
Beslöts
att   med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10
Angående verksamhetsårets resultat
Beslöts
att   fastställa verksamhetsårets resultat- och balansräkning enligt styrelsens redovisning, samt
att   årets resultat ska överföras i ny räkning.

§ 11
Ansvarsfrihet
Beslöts
att   bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 12
Medlemsavgift
Styrelsen redovisade sitt förslag att medlemsavgiften för 2017 ska vara oförändrad 300 kronor per år.
Beslöts
att   godkänna styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift om 300 kronor för 2017.

§ 13
Styrelsearvoden
Beslöts
att   ersättning till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer ska utgå med ett arvode om totalt
        25.000,00 kronor att fördelas dem sinsemellan enligt styrelsens beslut.

§ 14
Verksamhetsplan
Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2016 föredrogs, bilaga 4, 160422.
Beslöts
att   anta planen.

§ 15
Styrelseordförande
Beslöts
att   enhälligt välja Yvonne Winarve till styrelseordförande för en tid av ett år.



§ 16
Styrelseledamöter
Beslöts
att   till styrelseledamöter för en tid av två år välja Arne Josefsson (omval), Lars Edlund (omval),
        och Johannes Forsberg (omval), samt
att   till styrelsesuppleant för en tid av två år välja Göran Hult (omval).

§ 17
Revisorer
Beslöts
att   till ordinarie revisorer  välja Lars Davidsson (omval) och Gösta Hult (nyval), samt
att   till revisorsuppleant Leif Lagerin (omval).

§ 18
Valberedning
Beslöts
att   till valberedningen välja Kalle Johansson (sammankallande), Kurt Lundgren och
        Dennis Björkman.

§ 19
Förslag från styrelsen
Som bilaga till stämmokallelsen hade styrelsen lämnat förslag till stadgeändring angående
medlemsinsats och tidsfrist för att lämna besked till valberedning. Vidare ett förslag avseende
fordran av medlemsavgift för 2015, Bilaga 5, 160422.
Beslöts
att   godkänna styrelsens förslag till stadgeändring vad gäller medlemsinsats,
att   godkänna styrelsens förslag till stadgeändring beträffande tidsfrist men med uppdrag till
        styrelsen att redaktionellt ändra skrivningen enligt stämmans intentioner,
att   medlemsavgiften för 2015 ska efterskänkas enligt styrelsens förslag, samt
att   tillstyrka förslaget om kallelse till extrastämma.

§ 20
Övriga frågor
Jan Nyman lämnade en redogörelse beträffande planerad utbyggnad av fibernätet. Bjarne Winarve
förhörde sig angående eventuell ny ledningsdragning av fiber över fastigheten ”Gamla församlings-
hemmet”, Rone. Styrelsen lämnade en redogörelse.

§ 21
Årsmötet avslutades.

Dag som ovan Justeras

Yvonne Winarve Kalle Johansson Rosa Jacobsson


