
Protokoll fört vid årsstämma med Rone Eke Fiber
ekonomisk förening den 25 april 2019 i Rone bygdegård
med ett 15-tal medlemmar närvarande.

§ 1
Mats Hallvede hälsade alla närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

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

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

§ 4
Protokolljusterare
Beslöts
att   stämmoprotokollet ska justeras av Per Sundell och Dennis Björkman.

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

§ 6
Fastställande av föredragningslista
Beslöts att godkänna förslag till föredragningslista enligt bilaga 1, 190425.

§ 7
Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018 föredrogs, bilaga 2, 190425.
Beslöts
att   med godkännande lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.

§ 8
Balans- och resultaträkning
Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret föredrogs, bilaga 3, 190425.
Beslöts
att   med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.



§ 9
Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse föredrogs i vilken man rekommenderade full ansvarsfrihet för styrelse och
kassör den tid revisionen omfattade, bilaga 4, 190425.
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 2018.

§ 12
Styrelsearvoden
Beslöts
att   ersättning till styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer ska utgå med ett arvode om totalt
        25 000 kronor att fördelas dem sinsemellan enlig styrelsens beslut.

§ 13
Medlemsavgift
Beslöts
att   godkänna styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift om 300 kronor för 2020.

§ 14
Verksamhetsplan och budget
Styrelsen redogjorde för planerad verksamhet och budget under 2019, bilaga 5, 190425.
Beslöts
att   godkänna planen.

§ 15
Styrelseordförande
Beslöts
att   välja Mats Hallvede till styrelseordförande för en tid av ett år.



§ 16
Styrelseledamöter
Beslöts
att   till styrelseledamöter för en tid av två år välja Kent Karlsson, Bengt Wahlby, Anders Lind och
        Anders Stoltz, samtliga omval,
att   till styrelsesuppleant för en tid av två år välja Örjan Olofsson (nyval) samt
att   fyllnadsvälja Per Sundell till styrelsesuppleant för en tid av ett år.

§ 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 Torgny Lidqvist Pettersson (omval).

§ 18
Valberedning
Beslöts
att   till valberedning inför nästa stämma välja, Kurt Lundgren (sammankallande), Kalle Johansson och
        Dennis Björkman.

§ 19
Övriga frågor
Kalle Jonsson frågade vilka rutiner föreningen har beträffande kabelvisning. Detta då Region Gotland
vid grävning i Ronehamn inte fått någon kabelvisning.
Jan Nyman informerade om att RUAB (Rone Utveckling AB) har önskemål om att installera en så
kallad ”hot-spot” för att kunna erbjuda internet till campinggäster på Ronehamns Camping.
Slutligen gav styrelsen en översiktlig information om förutsättningarna för nytt avtal med
Signalleverantör när nuvarande avtal med Telia löper ut.
Beslöts
att   uppdra till den nyvalda styrelsen att utreda varför gällande avtal med Ledningskollen och BRS
        inte fungerat enligt ovan, samt
att   föreningen har en positiv grundinställning till förfrågan och hänskjuter till styrelsen att om
        möjligt träffa överenskommelse med RUAB angående ”hot-spot”.

§ 20
Årsstämman avslutades.

Dag som ovan Justeras

Arne Josefsson Per Sundell Dennis Björkman


