Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Eda Kyrkbygds
Fiberförening Ekonomisk förening
Hammars Folkets Hus, söndagen den 25 mars 2018

§1. Stämman öppnades och alla närvarande hälsades välkomna av ordförande Mats Melin
§2. Röstlängden godkändes
§3. Val av mötesfunktionärer.
Ordförande; Mats Melin,
Sekreterare; Ulla-Garin Stenberg.
Justerare tillika rösträknare; Leif Johansson och Lennart Emilsson
§4. Mötet fann stämman utlyst i behörig ordning.
§5. Dagordningen godkändes.
§6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse godkändes, bifogas protokollet.
§7. Revisionsberättelsen godkändes.
§8. Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§9. Val av ny styrelse.
Ordförande; Mats Melin (1år)
Kassör; 011e Nilsson (2 år)
Övriga styrelseledamöter Kjell Persson (2år), Stefan Högberg (1 år)och Ulla-Garin Stenberg
(1år)
Suppleanter (1år); Peder Björklund, Hans Öhman och Gunilla Cajdell.
§10. Till valberedning valdes Jan Brander och Martin Westlund.
§11. Till Revisor valdes Göran Knutsson och revisorsuppleant Bengt Augustsson.
§12. Mats Melin informerade om det aktuella läget för fiberutbyggnaden. Alla, såväl
fastighetsägare som vägföreningar som råkat utför skador eller problem inom sina områden
ombeds höra av sig till Mats för dokumentation och överlämning till projektledningen/Kaj
Svensson. Ungefär hälften har fått fiber inkopplad och resten utlovas att ha sin fiberuppkoppling
Ilar innan maj månads utgång.

Bibliotekets/Lavve Christianssons genomgång av elektroniska tjänster I<an upprepas om
fiberföreningens medlemmar så önskar, ta i så fall kontakt med Mats.
Fortlöpande information om alutförandet av projektet kommer att lämnas på föreningens
hemsida och på facebook.
§13. Efter att det stått Klart att föreningen Kunde tillgodoräkna sig en ränteintäkt beslutade
styrelsen under hösten 2017 att ta ut reseersättning samt att utbetala ett arvode på 845
I<r/styrelsemedlem och hemsidesansvarig vilket innebär ett arvode på 169 I<r/år som föreningen
verkat. Stämman beslutade att godkänna detta förfarande. Arvode för 2018 skall utgå efter
samma principer som för 2017.
§14. Återbetalning av anslutningsavgift. Anslutningsavgiften I<om att sänkas med
2 600:-/fastighet och för att Kassören ska kunna återbetala denna summa anmodades
medlemmarna lämna sina kontouppgifter till kassören. Medlemmarnas insats i föreningen på
200:- har löpande använts för portoavgifter och lokalhyror, eventuell återstod av denna summa
I<an återbetalas när föreningen avslutar sin verksamhet .Återbetalning beslutades ske när hela
projektet avslutats.
§15. Övriga frågor. En fråga ställdes om när man ska säga upp sitt telefonabonnemang och Mats
informerade om att man I<an gå över till bredbandstelefoni när man väl fått igång sin
fiberuppkoppling.
§16. Mötet avslutades.
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