Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö
Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 12 juni 2016 i Torsö
Bygdegård.
§ 1 Stämmans öppnande
Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman och förklarade
stämman öppnad.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande för stämman valdes Ingemar Carlström och till sekreterare Ingvar
Johansson.
§ 3 Godkännande av röstlängden
Samtliga närvarande medlemmar hade före stämman prickats av i medlemsregister.
Totala antalet röstberättigade vid stämman var 93.
Stämman beslutade att godkänna avprickningarna i registret som röstlängd. Enligt
stadgarna har varje medlem en röst oavsett antal ägda fastigheter.
§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Stämman valde Benny Jansson och Anna-Lena Karlsson att justera protokollet och att
vid behov fungera som rösträknare.
§ 5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Sekreteraren informerade om att ordinarie stämma skall hållas före juni månads utgång.
Kallelse till stämman skall ske via brev eller e-post tidigast fyra veckor och senast två
veckor före ordinarie stämma. Kallelse till årets stämma hade skickats i e-post till
medlemmar med registrerad e-post adress den 24 maj 2015. Medlemmar utan
registrerad e-postadress hade kallats per brev samma datum. Information om stämman
hade även skett på föreningens hemsida och på Facebook.
Stämman ansåg att föreningsstämman utlysts i behörig ordning.
§ 6 Fastställande av dagordning
Stämman beslutade att godkänna av ordföranden presenterat förslag till dagordning.
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§ 7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
Ordföranden informerade om de väsentligaste punkterna i förvaltningsberättelsen,
resultaträkningen för 2015 och balansräkningen per den 31 december 2015, samt
styrelsen förslag till resultatdisposition.
I revisors frånvaro föredrog ordföranden revisionsberättelsen och revisors förslag att
föreningsstämman beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2015 och fastställer den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen.
Stämman beslutade att lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen till
handlingarna. Årsredovisningen görs tillgänglig på föreningens hemsida.
§ 8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt om disposition av
årets resultat
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt godkänna
styrelsens förslag till resultatdisposition.
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2015.
§ 10 Frågan om arvode till styrelseledamöter och revisorer
På styrelsens förslag beslutade stämman att arvode inte skall utgå till styrelse och
revisorer.
§ 11 Beslut om medlemsavgift och insats
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att höja medlemsavgiften till 300
kronor per år och att insatsen skall uppgå till 23000 . Utöver insats betalas efter den 16
maj 2016 även en anslutningsavgift enligt beslut vid förra årets föreningsstämma.
§ 12 Val av ordförande
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Ingemar
Carlström till ordförande på ett år.
§ 13 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter
välja Kjell Keyser (nyval på 2 år), Peter Blomgren (nyval på 2 år), Thomas Johansson
(omval på 2 år) och Hans Thisner (omval på 2 år).
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Per Persson, Peter Bernerfalk, Lotta Andersdotter, Tage Svensson och Jan Wahn valdes
på 2 år vid föregående stämma och kvarstår i styrelsen.
I enlighet med valberedningens förslag utsågs inga suppleanter.
§ 14 Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Sten Rittfeldt till
revisor.
I enlighet med valberedningens förslag utsågs ingen suppleant.
§ 15 Val av valberedning
Stämman beslutade att till valberedning välja Maria Nilsson (sammankallande) och
Stefan Svensson.
§ 16 Övriga ärenden
Sekreteraren informerade om att övriga ärenden enligt föreningens stadgar skall
anmälas till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
Inga övriga ärenden fanns anmälda. Styrelsen hade heller inga övriga ärenden att ta upp
på stämman.
§ 17 Övriga frågor
Håkan Landenmark från Torsövägens fiberförening gratulerade Skärgårdsfiber till att
föreningen kommit så långt i sitt projektarbete och att föreningen nu beviljats
projektstöd från Jordbruksverket. Håkan Landenmark tackade även för gott stöd till
Torsövägens fiberförening i deras arbete och överlämnade en gåva till styrelsen.
Benny Jansson tackade på medlemmarnas vägnar styrelsen för ett gott arbete och tog
upp en applåd bland stämmodeltagarna.
§ 19 Stämmans avslutande
Ordföranden avtackade och överlämnade blommor till avgående styrelseledamoten
Ingvar Johansson och tackade även avgående styrelseledamoten Conny Bengtsson, som
inte var närvarande. Blommor kommer också senare att överlämnas till Conny
Bengtsson av ordföranden.
Ordföranden tackade därefter samtliga närvarande för deras engagemang vid stämman
och förklarade den formella delen av stämman för avslutad.
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Efter stämman informerade Edin Delkic från Net at Once, som föreningen valt som
kommunikationsoperatör, om tjänsteutbud m.m. Vidare informerade Kjell-Åke Karlsson,
byNet och Hans Thisner om fastighetsinstallation och grävning på medlemmarnas egna
tomter.

................................
Ingvar Johansson
Vid protokollet

............................................................
Benny Jansson
Justerare
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...........................................................
Anna-Lena Karlsson
Justerare

