
Protokoll fört årsmöte med Rone Eke Fiber ekonomisk
förening den 21 april 2017 i Rone bygdegård med ett 30-
tal medlemmar närvarande.

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

§ 2
Till ordförande för stämman valdes Arne Josefsson med Mats Hallvede som sekreterare.

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

§ 4
Protokolljusterare
Beslöts
att   stämmoprotokollet ska justeras av Anders Lind  och Kurt Lundgren.

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

§ 6
Fastställande av föredragningslista
Beslöts att godkänna förslag till föredragningslista enligt bilaga 1, 170421.

§ 7
Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016 föredrogs, bilaga 2, 170421.
Beslöts
att   med godkännande lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.

§ 8
Balans- och resultaträkning
Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret föredrogs, bilaga 3, 170421.
Beslöts
att   med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.



§ 9
Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse föredrogs i vilken man tillstyrkte ansvarsfrihet för den tid revisionen
Omfattade, bilaga 4, 170421.
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 2016.

§ 12
Medlemsavgift
Styrelsen redovisade sitt förslag att medlemsavgiften för 2018 ska vara oförändrad 300 kronor per år
men aviserade att höjning kan komma att bli aktuell under kommande 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
Styrelsen redogjorde för planerad verksamhet under 2017.
Beslöts
att   godkänna planen.

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



§ 16
Styrelseledamöter
Beslöts
att   till styrelseledamöter för en tid av två år välja Bengt Wahlby, Mats Hallvede och Jan Nyman,
        samtliga omval,
att   fyllnadsvälja Johan Nilsson som styrelseledamot för en tid av ett år efter Lars Edlund som
        avgått ur styrelsen, samt
att   till styrelsesuppleant för en tid av två år välja Anders Stoltz (omval).

§ 17
Revisorer
Beslöts
att   till ordinarie revisorer  för en tid av ett år välja Lars Davidsson och Gösta Hult båda omval, samt
att   till revisorsuppleant ett år välja Leif Lagerin (omval).

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

§ 21
Årsmötet avslutades.

Dag som ovan Justeras

Mats Hallvede Anders Lind Kurt Lundgren


