Harö Bredband ekonomiska förening
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2016
Datum:2016-07-10
Plats: Skolan i Harö by

Pia Södergren hälsade alla välkomna till stämman
§1 Val av mötesordförande samt sekreterare
Till stämmans ordförande valdes Pia Södergren och till sekreterare valdes Urban Gjers
§2 Godkännande av röstlängd
Förteckning upprättades över närvarande medlemmar enligt bilaga A
§3 Val av två justerare
Stämman valde Jan Bjurfors samt Annika Nylen-Nilsson att jämte ordförande justera
dagens protokoll.
§4 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Stämman fastställde att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning, i enlighet
med föreningens stadgar
§5 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes av stämman
§6 Styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelse
Pia Södergren föredrog föreningens årsredovisning för 2015 samt viktiga aktiviteter
under verksamhetsåret, se bilaga B och C.
Magnus Odin föredrog revisionsberättelsen för räkenskapsår 2015.
§7 Beslut fastställande balans- och resultaträkning
Stämman fastställdes balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst
(25003 kr), vilket överförs till nya räkenskapsåret 2016.
§8 Beslut om ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2015.
§9 Beslut om arvode
Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelseledamöter eller revisorer.
§10 Budget 2016
Styrelsen har inte upprättat någon budget för 2016. I samband med uppdaterad ansökan
2016 med flera fiberföreningar, se pkt 17, så kommer nya förutsättningar. Styrelsen
återkommer om detta.
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§11 Medlemsavgifter
Stämman fastslog att medlemsavgiften för 2016 skall vara 250 kr/fastighet och år.
§12 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutade att styrelsen består av 5 ordinarie samt 2 suppleanter, vilket är
minimum enligt stadgarna.
§13 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stämman valde till ordinarie ledamöter
1. Staffan Norlander, Hasselö, vald på 2 år t o m 2016
2. Urban Gjers, Lisslö, vald på 2 år t o m 2016
3. Eva Bjurfors, Harö, vald på 2 år t o m 2016
4. Pia Södergren Harö, Näsviken, vald på 2 år t o m 2017
5. Björn Lundman, Harö, vald på 2 år t o m 2017
Suppleanter:
1. Susanna Grandien, Harö Nöttnäs, vald på 1 år t o m 2016
2. Anders Kjällstrand, Eknö, vald på 1 år t o m 2016
§14 Val av föreningens och styrelsens ordförande
Stämman valde Pia Södergren till ordförande
§15 Val av revisor och revisorssuppleant
Stämman valde till Björn Lindskog och Magnus Odin till revisorer på två år. Dan
Lindblom valdes till revisorssuppleant på ett år.
§16 Val av valberedning
Stämman valde Mats Hagebring samt Ulrika Dackeby till valberedning. Stämman gav
valberedningen i uppgift att hitta ytterligare en person som adjungeras till Valberedning.
§17 Beslut samverkan andra fiberföreningar
Urban Gjers redogjorde för bakgrund och inledning till det samarbete som skett mellan
Skärgårdsföreningar kring en gemensam ansökan om bidrag för fibernät. Informationen
finns beskriven i bilaga D.
Stämman beslutade att fortsätta förberedelserna för en gemensam ansökan tillsammans
med föreningarna Möja, Runmarö, Nämdö och Ornö.
Mötets ordförande noterade att en gemensam organisation och ansökan kommer att
behöva separat beslut på en extra stämma hösten 2016.
§18 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden
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§19 Mötets avslutande
Pia Södergren tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

__________________________________
Urban Gjers, sekreterare

________________________________________
Pia Södergren, ordförande

__________________________________
Annika Nylen-Nilsson, justerare

________________________________________
Jan Bjurfors, justerare
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