Prolokoll Föreningsslömmo Sundshulls Fiber EK Förening

Dotum: 15/5 2012, kl
Plots: Bulloregården

l. Vqlov

,l9.00

ordföronde somt sekrelerore vid slömmqn.

Korl-Anders Andersson voldes till ordföronde för stömmon. Morino Robertsson utsögs
till sekreterore för stömmon.
2. Godkönnonde ov rösllöngden.

Röstlöngden godköndes.
3. Vol ov lvå jusleringspersoner.
Kjell-lnge Mörk och Ronny Johonsson voldes tilljusteringspersoner.

4. Frågo om stömmqn blivit ullysl i behörig ordning.
Kollelse hor blivit utskickod per moil och brev. Det beslutodes oti stömmon hor blivit
utlyst i behörig ordning.

5. Foststöllonde ov dogordningen.

Dogordningen godköndes.
6. lnterimsslyrelsens ekonomisko redovisning.

lnkomster
medldmsovgifter: 80 000 kr.
Tingvollsfonden: 20 O0O kr
Utgifter
25 000 kr, frömst onnonsering.
För

nörvoronde finns cirko 75 OOO kr i föreningens kosso.

7. Beslut om qnsvorsfrihet åt lnterimsslyrelseris ledomöter.
Stö m mo

n beviljode

o nsvcrrsfri

het till nterimsstyrelsen.
i

8. Medlemsovgift och ondro ovgifler.

Medlemsovgiften för 2013 foststölldes till 200

kr.

9. Beslut om igångsöllning och budgel ov bredbondsprojektet.

Siömmqn beviljode tillstÖnd ott sötto igÖng med bredbondsprojektet till ett
kostnodstok om l9 500 kr per onsluten fostighet.
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Prolokoll Fcireningsslcirnmo Sundshulls Fiber EK Förening

Dotum: l5/5 2012. kl

19.00

P/ots: Bulloregörden

'10.

Volqv ordföronde och slyrelseledqmöler.

Det beslutodes om

I

ledomöter istyrelsen.

Ledomötervoldo pö två år:
Åke Johonsson
Potrik Älgemon
Morino Robertsson
Rikord Skoog

Ledomötervoldo på ett ör:
Jon Johonsson
Stefon Skoog
Gunnor Dohlin
Per Kjellberg
Tommy Korlsson
Stömmon volde Åke Johonsson som föreningens ordföronde.
Övrigo funktionörer konsiitueros inom styrelsen.
1

1. Vol

ov revisorer och revisorssuppleonl.

Honno Göthberg voldes som ordinorierevisor.
Ennilie Hjerpe voldes som revisorssuppleont.
12. Vql ov volberedning,lvå personer, vqrov en skoll voro sommonkollqnde.
Fronk Mottson och Anders Olsson voldes till volberedningen, Fronk Mottson ör

sommonkollonde.
13. övrigo örenden som sko los upp på föreningsslömmon enligt log eller

föreningsstodgör, och som onmölfs lill slyrelsen senqsl l0 dogor före årsmötet.

lngo övrigo örenden beslutodes pö föreningsstömmon.

Bulloren 15 moj 2012
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Korl-Anders Andersson
Ordföronde föreningsstömmo

Sekreterore föreningsstömmo

q&-L
.ftl-,nnu Mörk
Justerore

Justerore
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