Protokoll s§relsemöte Sundshult Fiber

EK

förening

Protokoll 33 sid 1

Datum: 2215 2OL4,kl L9
Plats: Remne

Närvarande: Åke Johansson, Rikard Skoog, Patrik Älgemon, Stefan Skoog, Marina Robertsson, Tommy
Karlsson, Göran Älgemon och Anita Älgemon.

r

Mötesfunktionärer
Tommy Karlsson valdes tilljusterare för dagens möte. Åke Johansson ordförande och Marina
Robertsson sekreterare.

.

Föregående protokoll
Vi gick igenom protokoll nr 32 från föregående möte den29 april.

.

Uppstartsmöte med Telia
Vi har inte kunnat ha ett uppstartsmöte med Telia inför projektet med att ansluta nätet. Det
saknas ännu några rättelse av adresser

.

Skåp på Ätgeland, Liveröd

Vägverket har påtalat att skåpet på Älgeland, Liveröd står för nära vägen. Skåpet ska grävas upp

och Frank kommer att sättas ner en brunn istället.

.

Utsättnings-käppar
Äke beställer 500 utsättnings-käppar av Per Ny.

.

Årsstämma27 mal kl 19 i Bullaregården
Stämmoförhandlingar
lnformation om läget för fiberprojektet tidplan, budget osv.
Teliabutiken informerar om tjänster
Frågestund
Kaffe

.

lnbetalning av ytterligare kapitalinsats
Styrelsen beslutade om att en tredje insatsbetalning ska göras om 3 500 kr senast den 30juni
2014. Dessutom ska avgiften för B-fastigheterna betalas in, 5000 kr +moms. Mer information
om inbetalningen skickas ut direkt efter stämman.

.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2O14,200 kr kommer att läggas på den första ordinarie fakturan.
Styrelsen föreslår stämman besluta att medlemsavgiften för 2015 ska uppgå

till 200 kr.
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Datum: ?2l52OL4,klL9
Plats: Remne

Närvarande: Äke Johansson, Rikard Skoog, Patrik Älgemon, Stefan Skoog Marina Robertsson,

TommyKarlsson,GöranÄlgemonochAnitaÄlgemon.

.

Bokslut och resultat för perioden 2013-01-01 till 2013-12-31
Ärets resultat före skatt uppgår till 13 701. Beräknad skatt uppgår till 3 170. Resultat efter skatt
I

uppgår därmed

till

10 531 kr.

Styrelsen föreslår stämman fastställa resultat och balansräkning enligt bifogad årsredovisning. Årets

vinst på 10 531 kr disponeras så att den överförs till eget kapital.

.

Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls direkt efter stämman den 27 maj.
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Tommy Karlsson

Sekreterare

Justerare

