Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2019
Skebergs fiberförening ekonomisk förening
I Skebergs bygdegård 2019-06-09
§1. Val av mötesordförande
Stämman valde Rose-Marie Svens till ordförande för mötet. Till
mötessekreterare valdes Inga-Lill Pettersson.
§2. Godkännande av röstlängden
Röstlängden fastställdes till 19 personer. Röstlängden bifogas protokollet.
§3. Val av justerare tillika rösträknare
Stämman valde Evert Saras och Carl Holmberg till protokollsjusterare tillika
rösträknare.
§4. Stämman behörigen utlyst
Det fastställdes att stämman har blivit utlyst i behörig ordning.
§5. Fastställande av dagordning
Stämman godkände dagordningen.
§6. Årsredovisning och revisionsberättelse
Inga Mattson föredrog den ekonomiska redovisningen. Föreningen har fått 4 nya
medlemmar och består nu av 55 medlemmar. Revisor Pär Mats-Ers föredrog
revisionsberättelsen.
§7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska
disponeras
Resultat- och balansräkningen fastställdes. Stämman beslutade att låta vinsten
ligga orörd då det är bra att spara för oförutsedda utgifter. Vi anser det är bra att
jobba upp en buffert på 75 000 kronor och sen ta ställning hur dessa ska
disponeras.
§8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.
§9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
Stämman beslutade att inget arvode utbetalas.

§10 Beslut om medlemsavgift per månad
Stämman beslutade fortsätta med samma medlemsavgift, se tabell nedan.
Föreningen har fasta utgifter i form av försäkring, avgift till
kommunikationsopertören som är Dala energi m.m.
Avgifter för medlemmarna, per
månad
Momsbaserade
Kommunikationsavgift
Distributionsavgift
Inte momsbaserade
Drift och underhåll (byanätsavgift)
Medlemsavgift
Summa per medlem/fastighet

Kronor

10+
moms
10+moms
65
10
100

Stämman godkände detta förslag.
§11 Insatsbelopp
Stämman beslutade även i år att insatsbeloppet för nya medlemmar är 30 000
kronor och det inkluderar grävning, svetsning, blåsning, inkoppling på
stamnätet.
Skulle det kostnaden bli högre än 30 000 kronor på grund av oförutsedda utgifter
som t.ex. sprängning fick styrelsen, av stämman, rätt att ta ut en högre avgift om
så skulle vara nödvändigt.
§12. Val av styrelseledamöter och suppleanter:
Stämman beslutade efter valberedningens förslag att välja:
Ordförande
Rose-Marie Svens omval på 1 år
Kassör
Ingemar Danielsson omval 2 år
Sekreterare
Inga-Lill Pettersson kvarstår 1 år.
Suppleant
Suppleant

Katarina Bergendahl omval 2 år
Tomas Nygårds kvarstår 1 år

§13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

Stämman beslutade att välja om Pär Mats-Ers till revisor och Beng-Åke Finn till
revisorsersättare på 1 år.
§14. Val av valberedning - minst 2 personer.
Stämman omvalde Karl Neuhold och Daniel Olsson till valberedning på 1 år.
§15. Övriga frågor
Frågan kom upp att ändra betalningsfrekvensen. Stämman röstade på de olika
förslagen enligt följande:
1. Betalning per år
12 röster
2. Betalning per kvartal
2 röster
3. Betalning per halvår
4 röster
4. Betalning per månad
0 röster
Stämman beslutade alltså att betalning i fortsättningen kommer att ske årsvis och
ska gälla 1 juli 2019 – 31 juni 2020. Fakturan skickas ut i september med sista
betalningsdag 31 oktober.
Tidigare har fråga om autogiro och e-faktura kommit upp. Styrelsen undersöker
detta.
Påminnelse från styrelsen: Om du ska gräva på egen gård, kontakta styrelsen
innan så att vi kan förhindra att något grävs av.
§16. Mötet avslutas
Ordförande för mötet förklarade mötet avslutat

Ordförande

Sekreterare

____________________
Rose-Marie Svens

_____________________
Inga-Lill Pettersson

Justerare

Justerare

_____________________
Evert Saras

Röstlängd 18 st. (en röst per fastighet)
Sven Linder
Siv Linander
Birger Carlsson
Åke Fältman
Dan Asplund
Carl Holmberg
Ingemar Danielsson, Anki Pettersson
Linda Tidigs
Britt-Marie Almlind
Beng-Åke Finn
Evert Saras, Karin Saras
Birgitta Lindström
Katarina Bergendahl
Birgitta Tillas, Anders Tidigs
Pär Mats-Ers
Inga Matsson Lissel
Rose-Marie Svens
Inga-Lill Pettersson

_____________________
Carl Holmberg

