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Protokoll tran Srsstdmma med Harr)

Bredband Ek. fdrening
Har6 skola den 27 juni2O2O k|.12.00

Handlingar till stimrnan finns pi hemsidan, www.harobredband

1. Val av ordfiirande samt sekreterare fiir st6mman
Till ordfOrande f<ir m6tet valdes Pia Sodergren.
Till sekreterare valdes Finn Hedvall-

2. Godkdnnande ay riistlingden
Upprdttad rtistlSngd cirkulerades for inforande av rdttelser. Rostlingden godkindes av
motet. Vid m6tet deltog 22 rostberdttigade medlennrar. Vidare hade 10 medlemmar som
ej var ndrvarande ldmnat fullmakter-

3. Val av tvi justeringsmEn

Tilljusteringspersoner valdes Mats Hagebring och Hikan Wingsri.

4. Friga om st6mman blivit utlyst i behiirig ordning
Mdtet faststdllde att stemman blivit kallad enligi stadgans ordning.

5. Fastst6llande av dagordning
Den utsdnda dagordningen faststdlldes utan dndringar. Inga dvriga frigor anmdldes.

6. Styrelsens irsredovisningshandlingar och revisionsberdttelse
Styrelsens verksamhetsberdttelse samt revisionsberdttelsen redovisades och lades utan
anmirkningar till handlingarna.
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Beslut om faststillande av balansrikningen och resultatrSkningen
samt om disposition av 6rets vinst enligt den faststf,llda balansrdkningen

Foreningen beslot faststdlla den foreslagna balans- och resultatrdkningen samt forslaget
att overfdra 6rets dverskott till det balanserade resultatet i ny balansrdkning.

8. Beslut om ansvarsfrihet it styrelseledamiiterna
Motet beslot bevilja ansvarsfrihet for styrelseledamdterna for verksamhets6ret 2A19.

9. Frigan om arvode tillstyrelseledamdterna och revisorerna
Foreningen uttryckte sin tacksamhet f6r det omfattande arbete styrelsen lagt ner och
besltit att fortsatt medge styrelsemiddag samt konferensresa i samband med att
projektfasen avslutas. Frigan om fortsatt arvodering skall aktualiseras vid kommande
6rsmote inf6r den fortsatta driftfasen f6r bredbandet.

10. Budget

Styrelsen redovisade en budget for 2O2O med 327 140 kr i intdkter och 350 000 i

kostnader. Av budgeterade intikter utgrir 267 UO kr ndtavgifter,46 500 kr
medlemsavgifter. Dartill kommer 12 800 nya anslutningsar.

11. Medlemsavgift och andra avgifter (insats, anslutningsavgift och nfitavgift)
Stdmman ldmnade medlemsavgiften of<irdndrad till 250 kr/6r, medlemsinsatsen utokades
me_d !-0Q0 kr till 27_ 000 kr. -Anslutning;avgiften skall mo_tsvara verklig
anslutningskostnad, dock ldgst 8 000 kr. Den fortsatta nitavgiften faststdlls av styrelsen
och dr prelimindrt berdknad till 150 kr per minad. Det dr angeldget for ekonomin att nya
medlemmar viirvas.

Styrelsen medgavs fullmakt att lingfrisitgt l6na maximalt 2 mkr fcir slutfinansieringen av
Hard Bredbands fibernat. Fullmakten dr frdmst fdr att l6sa check-krediten och for
l6net s0kes kommunal borgen

t2. Beslut om antalet styrelseledamiiter och suppleanter
Stdmman beslutade faststdlla antalet styrelseledam6ter fcir den nya styrelsen till 6 och
antalet suppleanter till 2.

13. Valav styrelseledamtiter och styrelsesuppleanter
Foljande styrelseledamoter iir sedan tidigare valda for tv6 3r, tom 2020:
Staffan Norlander
Urban Gjers

Eva Bjurfors
Lasse Nielsen

Foljande styrelseledamoter omvaldes for en ny period om tvi 6r, dvs tom 202L:
Pia Sodergren

Bjorn Lundman
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Suppleanter:
1. Susanna Grandien, omval pi 1 6r t o m 2020
2. Anders Kjellstrand, omval pi 1 5r t o m 2020

L4. Val av fiireningens och styrelsens ordfiirande
Pia S6dergren omvaldes till ordfrirande fdr 2020.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant
Bj<irn Lindskog och Lasse ostlund valdes som revisorer pd 2 5r t o m z02L
Till revisorssuppleant omvaldes Thomas Sj6gren pi ett 1 ir t o m 2020.

16. Va! av valberednin& tre (3) personer, varav en ska vara sammankaltande
Till valberedning ftir det kommande 6ret uts6gs Mats Hagebring, Hans Fatk och Asa Ekman
Mats Hagebring skall vara sammankallande.

17. Ovriga Srenden och motioner som ska tas upp pe fiireningsstimma
enligt lag ellerftireningens stadgar och som anmElts till styrelsen senast
fyra (al veckorf6rc 5rcm6tet.

Urban Gjers redogjorde fdr Srsberdttelsen. lnga ovriga 6renden eller motioner f6rel5g.

18. Miitets avslutas
Ordf<iranden f6 rklarad e_rndtet avsl utat. -

A"W
Pia Scidergren ./
Ordf6rande
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Hikan WHngso
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