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Protokoll rran irsstdmma med Harri

Bredband Ek. ftirening
Har6 skola den 19 iuni2A2l kl. 13.00

1. Val av ordftirande samt sekreterare fiir stdmman

Til! ordfrirande frir mtitet valdes Bjtirn Lundman.

Till sekreterare valdes Finn Hedvall.

2. Godkinnande av riistl5ngden

Upprdttad rostldngd cirkulerades f6r inforande av rittelser. Rostldngden godkindes av

mdtet. Vid motet deltoglS rdstberdttigade rnedlemmar.

3. Val av tv6 justeringsmdn

Till iusteringspersonei valdes Asa:Ekman och Hikan W6ngs6.

4. FrSga om stimman blivit utlyst i behErig ordning
Motet faststdllde att stemman blivit kallad i enlighet med ftireningens stadga.

5. Fastst6llande av dagordning

Den utsdnda dagordningen faststilldes utan indringar. lnga civriga frigor anmdldes.

5. Styrelsens irsredovisningshandlingar och revisionsberdttelse

Styrelsens verksamhetsberdttelse samt revisionsberdttelsen redovisades och lades utan

anmdrkningar till handlingarna.

7. Beslut om faststellande av balansrdkningen och resultatrfikningen
samt om disposition av irets vinst enligt den faststHllda balansrikning

Stdmman godkiinde Srsberdttelsen.

stdmman besldt faststdlla den fdreslagna balans- och resultatrdkningen samt f<irslaget att

civerf6ra 6rets underskott till det balanserade resultatet i ny balansrdkning.

8. Beslut om ansvarsfrihet 6t styrelseledam6terna

Stdmman bes!6t bevilja ansvarsfrihet fdr styrelseledamtiterna f6r verksamhetsiret 2020.
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9. Frdgan om arvode till styrelseledamiiterna och revisorerna

Stdmman uttryckte sin tacksamhet frir det omfattande arbete styrelsen lagt ner och

besl<it att fortsatt medge styrelsemiddag samt konferensresa.

Frigan om framtida arvodering skall aktualiseras senast vid kommande 6rsmcite infor den

fortsatta driftfasen f<ir bredbandet di det fdrvdntas att en del uppgifter ldggs ut externt

fdr hela skdrgirdsndtet. Underlag fdr beslut om arvoden till styrelseledamciter och

revisorer skall ldmnas av en arbetsgrupp infcir ndsta Srsmote bestiende av Bjcirn Lindskog

och Mats Hagebring.

10. Budget

Styrelsen redovisade en resultatbudget fdr 2021- med 480 627 kr i intikter och 416 086 kr

i kostnader. Av budgeterade intdkter utgtir 27072O kr nitavgifter,4T 000 kr

medlemsavgifter. Dertill kommer intdkter pi 19 200 kr for nya anslutningar. Det dr

angeldget att budgetens och resultatrdkningens strukturer i fortsdttningen

<iverensstiimmer frir att underldtta jdmfcirelser ndr driftfasen inleds.

Medlemsavgift och andra avgifter (insats, anslutningsavgift och nitaugift)11.

13.

Stdmman ldmnade medlemsavgiften ofcirdndrad till 250 kr/6r, och medlemsinsatsen till
27 OOO kr fastighet. Anslutningsavgiften skall motsvara verklig anslutningskostnad, dock

liigst 8 000 kr per anslutning. Den fortsatta ndtavgiften faststdlls av styrelsen och 6r

prelimindrt berdknad till 150 kr per m6nad.

Det dr angelSget fcir ekonomin att nya medlemmar virvas.

!2. Beslut om antalet styrelseledamiiter och suppleanter

Stfrmman beslutade att dven for ndsta 5r faststdlla antalet styrelseledam<iter fcir den nya

styrelsen till 6 och antalet suppleanter till 2.

Val av styrel seledamiiter och styrelsesu pplea nter
Foljande styrelseledamciter 5r sedan tidigare valda f6r tvi 6r, tom ordinarie
friren i ngsstd mma 2O22:

Pia Sddergren

Bjcirn Lundman

Foljande styrelseledamdter omvaldes f<ir en ny period om tvi 6r, dvs tom ordinarie

foreningsstdmma 2023

Urban Gjers

Eva Bjurfors

Lasse Nielsen

Nyval gjordes gdllande Anders Kjellstrand fcir en period om 2 6r, dvs t.o.m. ordinarie
foren i ngsstii m ma 2023.

Tlll styrelesu ppleanter valdes:

1. Susanna Grandien, omval pi 1 6rtom ordinarie ftireningsstdmma 2022

2. Robert Ekerlin, nyval pi 1 5r tom ordinarie ftireningsstdmma 2022
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L4. Val av fOreningens och styrelsens ordfiirande
Pia S6dergren omvaldes till ordf6rande fdr tiden fram till och med ordinarie
friren ingsstSmma 2022.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Bjdrn Lindskog och Lasse Ostlund ir valda som revisorer pA 2 6r tom ordinarie
f6reningsstdmma2022
Till revisorssuppleant omvaldes Thomas Sj<iberg pi ett 1 5r tom ordinarie
fciren i ngsstd mma 2022.

L6. Vat av valberedning, tre (3) personer, varav en ska vara sammankallande
Till valberedning f6r det kommande iret utsigs Mats Hagebring Hans Falk och Asa Ekman

Mats Hagebring skall vara sammankallande.

lnfdr nista 8rs beredning efterlyses en viss fdrnyelse av styrelsen utan avkall pi den h6ga

kompetens denna har.

Ovriga Srenden och motioner som ska tas upp pa fiireningsstimma
enligt lag eller fiireningens stadgar och som anmSlts till styrelsen senast

fyra (al veckor fiire Srsmdtet.
Urban Gjers redogjorde fdr Srsberdttelsen. lnga civriga irenden eller motioner f<irel5g.

L7.

Finn Hedvall

Sekreterare

Jus}ras

fu" {'frr*24
Asa Ekman

q,^il"/**'
fjciln lunaman
d</f<irande

Hikan Wfrngs6
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