
Protokoll fört vid ÅGE Fiber föreningsstämma på Parkgården den 8 september, 2020. 

Närvarande: 10 medlemmar enligt röstlängd. 

1. Mötets öppnande
Ordf. P-O Ekelund förklarade mötet öppnat

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
P-O Ekelund och Roland Söderström valdes till ordf. resp. sekreterare..

3. Godkännande av röstlängden.
Utlagd röstlängd godkändes.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
Till justeringsmän och tillika rösträknare utsågs Johan Pettersson och Anders Amour.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Kallelse har skett via hemsidan och e-post till samtliga medlemmar, och ansågs behörigt
utlyst.

6. Fastställande av dagordningen.
Upprättad dagordning fastställdes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen.
Upprättad verksamhetsberättelse för 2019föredrogs och fastställdes.

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt
fastställande av årets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
  Upprättad resultaträkning visar ett minus på 4500 och tillgångarna är 581500 . 
  Likvida medel är 307000 kr! 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet enligt den upprättade revisionsberättelse.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
Normalt föreligger inga arvoden.

11. Beslut om budget, medlemsavgift och andra avgifter.
Upprättad budget för 2020 visar ett nollresultat och oförändrade  medlems- 

      avgifter. Budgeten godkändes och fastställdes. 
12. Val av styrelseledamöter

P-O Ekelund, Bernt Johansson och Roland Söderström omvaldes på 2 år.
13.. Val av ordförande. 

P-O Ekelund valdes på 1 år.
14. Val av revisorer .

Fredrik Edenhorn och Niklas Johansson valdes på en tid av 2 år.
15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara

sammankallande.
Anders Amour och Tomas Amour .

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens
stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
Regler för fakturafrågor fastställdes enligt nedan
Alla fakturor via mail som standard.
PAPPERSFAKTURA  - fakturaavgift 30 kronor.
BETALNINGSPÅMINNELSE skall vara skriftlig – avgift 60 kronor
Efter en påminnelse går ärendet vidare till inkasso.

Kort allmän info av ordförande om Paraplyet och Byanätsforum.
17. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet  avslutat.

Roland Söderström      P-O Ekelund   Johan Pettersson       Anders Amour 
Sekreterare               Ordförande        Justerat       Justerat     




