Sparnäs Bygdegård 15-06-30

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Borgvik fibernät ekonomisk
förening. Org.nr:769626-7913

Närvarande: Ett 40-tal föreningsmedlemmar.

§1

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Thord Johansson med en liten
Informationsstund om arbetet med fiberföreningen och läget för dagen ute i de olika
delarna av bygden.
Han tackade också för de ideella krafterna och även Leif Sjöbom som lagt många timmar på att hjälpa till att bygga vårt fibernät.
Ca.1/2 miljon har vi sparat på att själva förlägga Sjöfibern och mäta in vart vi har vår
Fiber.

§2. Karl-Axel Ström valdes till Mötesordförande.
§3. Christine Didriksson valdes till Mötessekreterare.
§4. Ann-Louise Pettersson och Markus Andersson valdes till justerare.
§5. Mötet befanns behörigt utlyst.
§6. Röstlängden bordlades.
§7. Dagordningen fastställdes.
§8. Verksamhetsberättelsen, Årsredovisningen och Revisionsberättelsen för 2014
lästes upp.(Bifogas som bil.1,2,3)
§9. Resultat och Balansräkningen fastställdes och vinsten för år2014 på 12817kr beslöts att
övergå i ny räkning.
§10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2014.

2.
§11. Arvoden till styrelsen och revisorerna beslöts att vara oförändrade. Vilket vill säga 0:-.
Men Styrelsen ska få använda 500:- /pers. till ett Arbetsmöte på ett närbeläget
Konferens/Restaurangföretag.
§12. Medlemsavgift för -15 är oförändrad 100:-/år.
Insatsen som vi betalade in i starten av projektet på 100:- har omfördelats till förhöjd
Avgift(medl.) för -14.
Serviceavgiften-15-Ingen avgift förrän projektetet är avslutat.
§13. Valberedningen föreslog att styrelsens ledamöter skulle omväljas förutom Jesper
Johansson som avböjt för fortsatt engagemang. Viktoria Brunåker valdes därmed till
Suppleant.
Styrelsen valdes in på växelvis antal år .
Thord Johansson-Ordförande

1 år

Hans Sonesson - Kassör

2 år

Christine Didriksson-Sekreterare 2 år
Karl-Axel Ström- ledamot

2 år

Anders Georgsson-Ledamot

1 år

Viktoria Brunåker-Suppleant

1 år

§14. Revisorerna föreslogs att omväljas och det godkändes.
De är som förut: Ola Ekmark -Revisor
Catharina Svensson-Revisor
Till suppleant nyvaldes Annika Carlsson

§15. Till Valberedning valdes följande:
Iren Engström-Samankallande
Mathias Brunåker
Katarina Hedberg/Johansson
§16. Verksamhetsplan för -15 lästes upp och godkändes.

