
Protokoll fört vid Föreningsstämma för

BroNet i Lysekil Ekonomisk förening
Hcirncisets Folkets Hus 2 0 I 9-06-02
Närvarande vid ftireningsstämman var 37 röstberättigade personer.

§§l-17

§ I Mötets öppnande
Föreningens ordforande Thomas Knutsson välkomnade näruarande och öppnade stämman.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Stämman valde Paul Christensson till ordforande och Peter Rönnow till sekreterare.

§ 3 Godkännande av röstlängd
Stämman godkände röstlängden enligt närvarolista, bilaga 1.

§ 4 Val av Justerare
Tilljusterare och rösträknare utsågs Bodil Lindqvist och Torgny Salfiord.

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

§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs av stämman.

§ 7 Styrelsens årsredovisning och ekonomisk berättelse
Styrelsens kassör, Jan-Erik Eriksson, presenterade årsredovisningen och den ekonomiska
berättelsen, bilaga 2, samt informerade om att BroNet har påbörjat avskrivning av ftireningens
kapitalinsats med 4 oÄ per är.

Revisionsberättelse
Revisor, Allan Wikström läste revisionsberättelsen, bilaga 3.

§ I Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av
årets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade att fastställa balansräkningen och resultaträkningen.

. § 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen
Stämman beslutade om ansvarsfrihet ftir styrelsen.

§10 Frågan om arvoden till styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
Föreningsstämman beslutade aff arbetet för ordinarie styrelsearbete, oftirändrat, ska arvoderas

med 999 kr per år och ledamot.
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Revisorsarbetet är ideellt och inget arvode utgår under det kommande året.
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§11 Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
Årlig medlemsavgift är oftirändrad satt till 100:-. Övriga avgifter beslutas av styrelsen.

§12 Val av ordförande
Thomas Knutsson utsågs till ordftjrande lor nästa år.

§13 Val av övriga styrelseledamöter
Valberedningens sammankallande Ingrid Carlsson presenterade foljande forslag:

Hans Blomstrand, kvarstår l,tterligare ett är.

Kenneth Fors, kvarstår ytterligare ett år.

Inge Josefsson, kvarstår ltterligare ett år.

Peter Rönnow, kvarstår ytterligare ett år.

Camilla Winther, omval päwäär.
Jan-Erik Eriksson, omval på två år.

Christoffer Josefsson, omval på wå år.

Klas Nicander, omval på två år.

Förslaget antogs enhälligt av stämman.

§14 Val av revisorer
Till revisorer for det kommande året omvaldes Paul Christensson och Allan Wikström.

§15 Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Ingrid Carlsson (sammankallande) och Ulrik Johansson.

§16 Ändring av stadgar
Efter diskussioner och synpunkter beslutade stämman enhälligt att fastställa styrelsens forslag
till nya stadgar med en redaktionell ändring i § 8 samt ett tillägg i § 9 andra stycket: "dock
skall minst 213 av ordinarie styrelse utgöras av föreningsmedlemmar". BroNet stadgar bilaga 4.

§17 Information från styrelsen
Grupptjänsteavtalet med Telia gäller till och med2023-06-30. Det innebär attnär
telefonforsäljare erbjuder enskilda medlemmar särskilda avtal och TV-tjänster så gäller inte
dessa. Vårt gruppavtal innefattar alla medlemmar med attalat TV-abonnemang. Därutöver kan
enskilda medlemmar teckna tilläggstjänster direkt från Telia, om ett ökat TV-utbud önskas.

§18 Mötet avslutades
Medlemmarna tackade styrelsen ftir nedlagt arbete under det gångna året och stämmans
ordforande, Paul Christensson, tackade närvarande medlemmarna och avslutade årsstämman.

AW.LA
Peter Rönnow, vid protokollet

Protokollet Justerat:

Paul Christensson, ordftirande vid stämman


