Protokoll Föreningsstämma 2012-02-18 för
”Västra Ämtervik Norra Fiberförening ekonomisk förening”

1.

Mötet öppnat av Georg Wickberg som valdes till stämmans
ordförande. Till protokollförare valdes Lotta Bertilsson.

2.

Till justeringsmän valdes Bibbi Westin och Mona Nordling.

3.

Kallelse till stämman godkändes.

4.

Fastställande av dagordning godkändes. Inga övriga frågor anmälda,
men punkten ”Övriga ärenden” hålls öppen.

5.

Georg Wickberg redogjorde för aktuell täckningsgrad som vid mötet
var 67%.

6.

Kent Wester, Börje Magnusson, Bertil Forsberg, Georg Wickberg, Bo
Larsson, Gunde Gunnarsson har haft ett möte i januari 2012 där ett
förslag på dragning av kanalisation diskuterats fram. Bertil Forsberg
redogjorde för gruppens förslag. Poängteras bör att inga
fastighetsägare är kontaktade utan gruppens förslag skall endast ses
som ett förslag på kanalisation och inget annat.

7.

En inkommen skrivelse till mötet från Gun och Stefan Wickberg.
Skrivelsen lästes upp och bifogas även detta protokoll. Monica
Magnusson uttryckte samtycke med inlämnad skrivelse beträffande
att grävningsarbete ska utföras av en för uppgiften godkänd
entreprenör.

8.

Stämman beslutade att en ekonomisk förening ska bildas.
Vid tidigare möte i december 2011 togs beslut om att en
täckningsgrad på minst 85% är nödvändig för att hålla ned
kostnaderna för genomförandet av fibernät.
Dagens stämma beslutade att täckningsgraden inte är det allra
viktigaste, utan det viktiga är att kommande styrelse följer kalkylen
med ett maxbelopp på 25000 kr. Det är under den förutsättningen
folk i bygden har lämnat in en intresseanmälan.

9.

Stämman beslutade att den ekonomiska föreningen ska heta Västra
Ämtervik Norra Fiberförening Ekonomisk förening.

10. Stämman beslutade att nuvarande förslag till stadgar, som delats ut
tillsammans med kallelse till mötet, ska antas.
11. Stämmans förslag till styrelse:
Ledamöter: Jesper Blomgren, Fredrik Lindvall, Georg Wickberg,
Monica Magnusson, Margaretha Runvik Wickberg.
Suppleanter: Ingela Åslund, Bo Larsson.
12. Till ordförande i styrelsen valdes Fredrik Lindvall.
13. Stämman valde Jesper Blomgren, Georg Wickberg, Monica Magnusson
och Margaretha Runvik Wickberg till ledamöter samt Ingela Åslund
och Bo Larsson till suppleanter.
14. Beslut togs att inga arvoden ska utgå till styrelseledamöter eller
revisorer, arbetet i den ekonomiska föreningen ska ske utan
ersättning.
15. Stämman beslutade att medlemsavgiften för kommande
verksamhetsår ska vara 200 kr.
16. Stämman beslutade att styrelsen har rätt att utdebitera 3000 kr
inklusive moms för nedläggning av kanalisation i Folkesgården. Detta
är en avbetalning på det slutliga belopp som ska betalas av de som
ansluter sig.
17. Till revisorer valdes Gunde Gunnarsson och Kent Wester.
Till revisorssuppleanter valdes Gunde Olinge och Mats Nilsson.
18. Stämman tog beslut om att avstå från val av valberedning.
19. Inga övriga ärenden.

Georg Wickberg (mötesordförande)
Lotta Bertilsson (protokollförare)
Bibbi Westin (justeringsman)
Mona Nordling (justeringsman)

