Sparnds Bygdegi rd 16-04-03

Protokoll f6rt vid ordinarie fiireningsstimma i Borarik fibernit ekonomisk
fiirenine. Ore.nr:769625-79t9

Ndrvarande: Ett 20.tal foreningsmedlemmar.
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Mcitet <ippnades av styrelsens ordfrirande Thord Johansson.
Karl-Axel Strom valdes till Motesordforande och Christine Didriksson till
Motessekreterare.

Sg. Frigan om Rristldngden bordlades.
S+.

Lars Gustavsson och Matias Brun6ker valdes

55. M6tet befanns behorigt
56. Dagordningen

tilljusterare.

utlyst.

faststdlldes.

$2.

Verksamhetsberdttelsen redogjordes av Thord J.(se bif. bilaga 1)

58.

Arsredovisningen fdr 2Ot5 redogjordes och en det frigor besvarades si gott vi kunde
utan vAr kass6r ndrvarade. (Bifogas som bil.2,3)

59. Resultat och Balansrdkningen faststdlldes

och forlusten f6r 6r2OLS pA -42827,O5

besldts att dvergi i ny rdkning.

510. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet frir Ar 2015.
911. Arvoden till styrelsen och revisorerna beslots att fasstdllas till 500:-/pers.
912. Medlemsavgift f6r -16 5r ofrirdndrad 100:-/Ar.
Serviceavgiften-1&lngen avgift forrdn projektetet dr avslutat.

513, Valberedningen foreslog att styrelsens ledamoter ska uppge till 5 stycken ordinarie och
1

ersdttare. Detta besldt st6mma ocksA.

/(/ /fz?-

2.

Sl4a.Styrelsen omvaldes enl. valberedningens fdrslag

.

Thord Johansson"Anders Georgsson som ordinarie och Viktoria Bruniker som

ersittare valdes pi 2 3r.
Hans Sonesson, Christine Didriksson och Karl-Axel Str6m har 1
5

lr

krrar.

L4b.Thord Johansson omvaldes tilf Ordfdrande.

515. Revisorerna f6reslogs att ornviiljas och det godkdndes.
De Srsom

forut:

Ola Ekmark -Revisor

Catharina Svensson-Revisor

Till suppleant : Annika

Carlsson

516. Till Valberedning omvaldes fdljande:
lren Engstrom-Sama

n ka

llande

Mathias Bruniker
Katarina Hedbergfl oha nsson

516. Verksamhetsplan for -15 liistes upp och godkdndes.
517. Verksamhetsplanen for 2016 foredrogs avThord J.(Se nedre delen av
Verksa m hetsberdttelsen, bi

l. 1 )

518. Inga skrivelser har kommit in.
$19. Ovriga iirenden:

o
o
o
o

vir

mailadresslista med andra foreningar? Styrelsen fir till uppgift att
kolla regler om detta.
Hotspot Wifi- Vad dr det f6r regler om detta? Styrelsen fdr dven denna uppgift.
Back-up vid strdmavbrott regleras av PTS. Hur dr vdra(Sdkoms) regler?
Paul de Groot tackade styrelsen for arbetet med fibern.
Kan vi dela

520. Karl-Axel tackade for ett bra mdte och avslutade motet.

Borgvikden

|
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Mdtesordforande:

Karl-AxelStrom

Lars Gustavsson

Christine Didriksson

Ma

as

Brunlker

