
Protokoll fiirt vid Föreningsstämma fiir

BroNet i Lysekit Ekonomisk fiirening
Hcirnrisets Folkets Hus 2A I B-05 -1 3
Niirvarande vid foreningssttimman var 28 röstberättigade personer.

§§ r- 17

§ I Mötets öppnande
Föreningens ordförande Thomas Knutsson välkomnade niirvarande och öppnade stänman.

§ 2 Yal av ordfiirande och sekreterare fiir mötet
Stänman valde Paul Christensson till ordftrande och Camilla Winther till sekreterare.

§ 3 Godkännande av röstlängd
Sttimman godktinde rostlaingden enligt niirvmolista, bilaga 1.

§ 4 Val av Justerare
Till justerare och röstriikrure utsågs Lena Rydenstam och Lars Arklind.

§ 5 Kallelse till den årliga Föreningsstämman
Kallelse och utsåindande av dagordning har skeff med e-post och brev.
Mötet anser att utlysningen har skett i vederbOrlig ordning.

§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs av stämman.

§ 7 Styrelsens årsredovisning och ekoromisk berättelse
Sqzrelsens kassör, Jan-Erik Eriksson, presenterade årsredovisningen och den ekonomiska
berättelsen, bilaga2.
Medlemmarna vill under 2018 ffi mer information kring anlaggningsavskrir,ning och moms.

Revisionsberättelse
Revi sor, Allan Wikströrn 1äste revisionsberäff elsen, bilaga 3 .

§ I Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av
årets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Stamman besiutade att faststalla balansriikningen och resultatriikningen.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen
Sttimman beslutade ou1 ansvarsfrihet for ssrelsen.

§10 Frågan om ar-voden till styrelseledamöter och eventuella ssrelsesuppleanter
FÖreningssttimman beslutade att arbetet for ordinarie styrelsearbete, ofortindrat, ska arvoderas
med 999 kr per ar och ledamot.

Revisorsarbetet är ideellt och inget arvode utgår under det kommande året.
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§11 Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
Årlig medlemsavgift rir orotinOrad satt tif too:-. öwiga avgifter beslutas av styrelsen.

§12 Val av ordftirande
Thomas Knutsson utsågs till ordforande frr nästa år.

§13 !'al av övriga styrelseledamöter
Valberedningens sammankallande Ingrd Carlsson presenterade ftljande förslag:- Hans Blomstrand, omval på två år.

- Kenneth Fors, omval på två ar.
- Inge Josefsson, omval på två år
- Peter Rdnnow, omval på två ar.
- Camilla Winther, omval på två ar.
- Jan-Erik Eriksson, kvarstår ytterligare ett ar.- Christoffer Josefsson, kvarstår ytterligare ett ar.- Klas Nicänder, kvarstar ytterligare eff år.

Förslaget antogs enhalligt av stiimman.

§14 Val av revisorer
Till revisorer ftir det kommande aret omvaldes Paul Christenssoa och Allan Wikstrdm.

§f§ Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Ingrid Carlsson (sammankailande) och l;lrik Johansson.

§16 Ändring av stadgar
EIter diskussioner och synpunkter beslutade sttimman att återremittera iirendet till stlr:elsen för
ombearbetning.

§17 Information från sfrelsen
Ptt nvtt grupptlrinsteavtal iir tecknat med Telia och g:iller från 20lg-06-01 till 2023-06-30. Det
innebär bland annat h<igre hastighet och utbyte av räuter. Mer infonnation kommer.

Ttink på att starta utrustningen i rätt ordning om kontakten har varit urdragen lzingre tid.

§18 Mötet avslutades
Medlemmarna tackade sty,rersen for nedlagt arbete under det gangna aret.

Stiimmans ordforande, Paul Christensson, tackade närvarande och avslutade arsstzimman.
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Camilla Winther, vid protokollet
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Paul Christensson, ordförande vid ståmmar:


