Sönnasjöfiber ekonomisk förening

20150615

Protokoll vid årsmöte i Sönnasjöfiber ekonomisk förening
7696306062 den 15 juni 2016 i Fyrås
§1 Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av
protokollförare
Stämman öppnades av Kenneth Jonasson som också valdes till stämmoordförande.
Ordföranden valde Kerstin Dafnäs till protokollförare.
§2 Godkännande av röstlängden
23 röstberättigade medlemmar närvarade och stämman beslutade att godkännaden
upprättade röstlängden.
§3 Val av två justeringspersoner
Stämman valde Gunvor Lindmark och Paul Pålsson till justeringspersoner.
§4 Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Stämman beslutade att den är sammankallad i behörig ordning.
§5 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§6 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
Kassör Anders Eng föredrog årsredovisningen. I revisionsberättelsen tillstyrker revisorn att
stämman fastställer resultat och balansräkningen och att stämman disponerar resultatet i
enlighet med förslaget i verksamhetsberättelsen, samt att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§7 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur
vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att resultatet
ska balanseras mot eget kapital.
§8 Budget för nästkommande år
Kassör Anders Eng föredrog budgeten för 2016.
§9 Beslut om ansvarsfrihet till styrelseledamöterna
Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen för räkenskapsåret 2015.
§10 Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
Stämman beslutade att inga arvoden ska utgå.
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§11 Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Stämman beslutade att ingen medlemsavgift ska utgå för kommande verksamhetsår.
§12 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
Stämman beslutade att välja styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden fram till
slutet av årsstämman om två år. Till styrelseledamöter valdes Mikael Berntsson och Robert
Färdvall. Till styrelsesuppleant valdes Kerstin Dafnäs. Övriga ledamöter och suppleanter är
sedan tidigare valda på ytterligare ett år.
§13 Val av kassör
Anders Eng är sedan tidigare vald till kassör fram till slutet av nästa årsstämma.
§14 Val av styrelsens ordförande
Stämman beslutade att välja Kenneth Jonasson till styrelsens ordförande fram till slutet av
nästa årsstämma.
§15 Behandlande av inkomna motioner eller av styrelsens förslag
Inga motioner har inkommit. Styrelsens förslag behandlas under §18.
§16 Val av revisorer och eventuella revisorsuppleanter
Stämman beslutade att välja revisorer för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Till revisor
valdes Aki Järvinen och Rickard Olofsson.
§17 Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
Till valberedning omvaldes Pär Färdmo och Björn Häggdalen.
§18 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens
stadgar
18.1 Styrelsens förslag gällande insats i föreningen
Styrelsen föreslår att den totala insatsen sätts till 21.500 kr per medlem. Den resterande
insatsen, efter de 3.000 kr som varje medlem redan betalat in, uppgår till 18.500 kr.
Styrelsens bedömning i dagsläget är att insatsen tillsammans med EUbidraget från
Länsstyrelsen kommer att täcka de förväntade kostnaderna inklusive en marginal för
oförutsedda utgifter och eventuella prishöjningar. Det kan dock uppstå situationer i framtiden
då insatsen sänks och delvis betalas tillbaka eller höjs och en ytterligare inbetalning måste
göras.
Styrelsen föreslår 6 olika betalningsmodeller, se bilaga 1, som inkluderar direkt betalning av
hela beloppet eller avbetalning mellan 15 år. Handelsbanken Hammerdal kräver att
avbetalningsalternativen (alternativ 26) betalas via autogiro. Banken har satt full inbetalning
eller inkommet autogiromedgivande från medlemmarna som krav för att betala ut
byggkrediten på 2 miljoner kr.
Styrelsen föreslår följande tillvägagångssätt för betalning:
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Medlemmar som väljer full inbetalning 
(dvs betalalternativ 1) sätter in 18.500 kr på
föreningens bankgiro 50098607 snarast möjligt, helst före 30 juni. När betalningen inkommit
skickas en faktura/kvittens ut som underlag för inbetalningen.
Medlemmar som väljer avbetalning
(dvs betalalternativ 26) gör följande:
1) anger sitt val av betalningsalternativ med epost till kassor_sonnasjofiber
@itvet.se
2) tecknar autogiromedgivande:
a) direkt på sin internetbank. Sök på Hammerdal och Alla Branscher, så finns
Sönnasjöfiber ek. Förening

valbart. Som betalnummer anges
medlemsnumret, dvs det 4siffriga kundnumret på fakturan för startinsatsen.
Saknas numret kan det fås från kassör Anders Eng.
b) Medlemmar utan internetbank laddar ner autogiroblanketten från
www.sonnasjofiber.se
och skickar den ifylld och signerad till: Sonnasjöfiber,
℅ Anders Eng, Änge 212, 830 70 HAMMERDAL.
Autogiromedgivande och val av betalalternativ måste vara klart och registrerat senast den
13 juli. Underlag för inbetalningen skickas ut när allt är registrerat. Autogirodragningen görs
den sista bankdagen i månaden.
De medlemmar som inte inkommit med ett val 
innan den 13 juli får ett skriftligt utskick
med betalalternativ, betalinstruktion och autogiromedgivande. Eftersläpande månadsavgifter
dras nästkommande månad tillsammans med ordinarie månadsavgift. Tänk på att autogirot
måste vara registrerat alt Anders tillhanda minst 12 bankdagar innan beloppet dras.
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag gällande insats i föreningen.
18.2 Styrelsens förslag till alternativa medlemskap i Sönnasjöfiber ekonomisk förening
Styrelsen föreslår att två former av vilande medlemskap instiftas, se bilaga 2. Detta för att
fler fastigheter med folkbokförda boenden ska kunna ansluta sig, vilket nu är ett kriterium
som föreningen måste uppnå för att få EUstödet.
Styrelsen föreslår en insats på 3.000 kr för vilande medlemskap för fastigheter med
folkbokförda boenden samt en insats på 10.750 kr för vilande medlemskap för fastigheter
utan folkbokförda boenden. I båda fallen föreslår styrelsen att anslutningen blir
aktiv/användbar först när hela insatsen eller avbetalningen är påbörjad, samt att
tillkommande kostnader blir avskrivning på anläggningen och den faktiska kostnaden för
aktivering av anslutningen.
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till alternativa medlemskap i föreningen.
§19 Avslutande
Stämman avslutades.
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………………………………….
Kenneth Jonasson (ordförande)

……………………………………
Kerstin Dafnäs (sekreterare)

Justeras

…………………………………..
Gunvor Lindmark

…………………………………….
Paul Pålsson
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