
Sönnasjöfiber ekonomisk förening 2017-07-12

Protokoll vid årsmöte i Sönnasjöfiber ekonomisk 
förening 7696306062 den 12 juli 2017 i Fyrås

§1 Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val 
av protokollförare
Stämman öppnades av Kenneth Jonasson som också valdes till 
stämmoordförande. Stämman valde Mikael Berntsson till protokollförare.

§2 Godkännande av röstlängden

23 röstberättigade medlemmar närvarade och stämman beslutade att 
godkännanden upprättade röstlängden.

§3 Val av två justeringspersoner
Stämman valde Aki Järvinen och Pär Färdmo till justeringspersoner.

§4 Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning samt att stämman är 2 veckor 
sen.
Stämman beslutade att den är sammankallad i behörig ordning.
Medlemmarna godkände förseningen.

§5 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§6 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
Kassör Anders Eng föredrog årsredovisningen. I revisionsberättelsen tillstyrker 
revisorerna Aki Järvinen och Rickard Olofsson att stämman fastställer resultat och 
balansräkningen och att stämman disponerar resultatet i enlighet med förslaget i 
verksamhetsberättelsen, samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

§7 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om 
hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att 
resultatet ska balanseras mot eget kapital.

§8 Budget för nästkommande år
Kassör Anders Eng föredrog budgeten för 2017.

§9 Beslut om ansvarsfrihet till styrelseledamöterna
Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen för räkenskapsåret 2017.

§10 Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
Stämman beslutade att inga arvoden ska utgå.
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§11 Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Stämman beslutade att ingen medlemsavgift ska utgå för kommande verksamhetsår.

§12 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
Stämman beslutade att välja styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden fram till 
slutet av årsstämman om två år. Till styrelseledamöter valdes Mikael Berntsson och 
Robert Färdvall. Till styrelsesuppleant valdes Kerstin Dafnäs. Övriga ledamöter och 
suppleanter är sedan tidigare valda på ytterligare ett år.

§13 Val av kassör
Anders Eng är sedan tidigare vald till kassör fram till slutet av nästa årsstämma.

§14 Val av styrelsens ordförande

Stämman beslutade att välja Kenneth Jonasson till styrelsens ordförande fram till slutet 
av nästa årsstämma.

§15 Behandlande av inkomna motioner eller av styrelsens förslag
Inga motioner har inkommit. Styrelsens förslag behandlas under §18.

§16 Val av revisorer och eventuella revisor-suppleanter

Stämman beslutade att välja revisorer för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Till 
revisor valdes Aki Järvinen och Rickard Olofsson.

§17 Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
Till valberedning omvaldes Pär Färdmo och Björn Häggdalen.

§18 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller 
föreningens stadgar.
Styrelsen beslutar att en avslutande dosa monteras på utsidan av huset.
Från den kopplar husägaren en sladd som denne själv drar in i huset på önskat ställe.
För att tillmötesgå alla olika önskemål om inkopplingställe på huset kommer sladd  att 
tillhandahållas upp 15 meter av föreningen.
Vid installation och ev. felsökning kommer både installatör och tekniker enkelt ha tillgång 
till fastigehetsledningen.

§19 Avslutande
Stämman avslutades.
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…………………………………. ……………………………………
Kenneth Jonasson (ordförande)       Mikael Berntsson (sekreterare)

Justeras

………………………………….. …………………………………….
Aki Järvinen Pär Färdmo
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