
fiirening

Protokoll rran irsstiimma med Harti

Bredband Ek. ftirening
Harii skola den 12 maj 2018 kl. 13.00

Alla handlingar till stimman finns pi hemsidan, www.harobredband,se

1. Val av ordfiirande samt sekreterare fiir stimman
Till ordf<irande fcir motet valdes Stefan Elving.

Till sekreterare valdes Finn Hedvall.

2. Godkdnnande av riistl5ngden
Upprdttad r<istlingd cirkulerades fcir infrirande av riittelser. R<istldngden godkindesav
mritet.
3. Val av tvi justeringsmin
Till justeringspersoner valdes Mats Hagebring och Hans Falk.

4. Friiga om stimman blivit utlyst i behiirig ordning
M6tet faststillde att stdmman blivit kallad enli$ stadgans ordning.

5. Fastst6llande av dagordning
Den utsdnda dagordningen faststilldes utan dndringar. lnga ovriga frigor anmdldes. En

motion angiende arvodering av styrelsen ftirelig.

6. Faststillande av stadgar antagna pi extrastdmma 30 sept 2017

Mritet beslot faststilla den tidigare antagna stadgan utan indringar. Stadgan har ddrmed
vunnit laga kraft.

7. Styrelsens Srsredovisningshandlingar och revisionsberdttelse

Styrelsens verksamhetsberdttelse samt revisionsberittelsen redovisades och lades utan

anmiirkningar till handlingarna.
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8. Beslut om fastst6llande av balansriikningen och resultatrdkningen

samt om disposition av irets vinst eller fiirlust enli$ den faststdllda
balansrfikningen

Fcireningen beslot faststdlla den foreslagna balans- och resultatrdkningen samt forslaget

till disposition av fd,rlusten genom nedskrivning av balanserat resultat.

9. Beslut om ansvarsfrihet 5t styrelseledamtiterna

M6tet besl6t bevilja ansvarsfrihet frir styrelseledamdterna f6r verksamhetsiret 20L7.

10. Frigan om arvode till styrelseledamiiterna och revisorerna

Under denna punkt togs Sven Mats Hagebrings motion om arvode till styrelsen upp.

Motioniren hade fdreslagit ett styrelsearvode om 80 000 kr att fOrdelas inom styrelsen

f<ir 20L8 som ersdttning f<ir nedlagt arbete.

Efter viss diskussion beslutade motet ansl6 80 000 kr ftir att tdcka ersdttning for
styrelseledamciters omkostnader, traktamenten och arbetsinsatser. Ersittningen ftirdelas

av styrelsen mellan ledamdterna. De kostnader som d6rav uppkommer f6r
arbetsgivaravgifter skall erldggas utover rambeloppet pi 80.000 kr.

1L. Budget

Styrelsen redovisade tre ekonomiska scenarios f<ir bredbandsinvesteringen, om vardera

460/o lL3O medlemmarl,SLo/o och 57 % medlemskap, vilket berdknas resultera i lSnebehov

om 1,3 mkr.S4Xikreller348-tkr-De-olika-niuie-rna her5knas resulterai-enirltg-
rdntekostnad per medlem om 3L7 kr, L87 kr, respektive 70 kr. Vid ett medlemstal av 210

medlemmar nis full kostnadstdckning utan linebehov.

L2. Medlemsavgift och andra avgifter (insats, anslutningsavgift och nitavgift)

St6mman ldmnade avgifterna ofdrdndrade, dvs medlemsavgift 250 kr/6r, insats 25 000 kr,

samt anslutningsavgift 3 000 kr beroende av anslutningsgrad. Den fortsatta ndtavgiften dr

prelimindrt berdknad till99 kr per minad.

13. Beslut om antalet styrelseledamiiter och suppleanter (idag 7+21

Stdmman beslutade faststalla antalet styrelseledamriter till 7 och antalet suppleanter till 2

dven fdr 20L8.

L4. Val av styrelseledamiiter och styrelsesuppleanter

Foljande styrelseledam<iter dr sedan tidigare valda f6r tvd 5r, tom 2018:

Staffan Norlander

Urban Gjers

Eva Bjurfors
Andreas Langell

Lasse Nielsen
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Ftiljande styrelseledamriter omvaldes f6r en ny period om tvi dr, dvs tom 2019:
Pia Sridergren

Bjorn Lundman

Suppleanter:

1. Susanna Grandien, HarO Ndttnis, omval pi 1 ir t o m 20L8

2. Anders Kjdllstrand, Ekn6, omval pi t ir t o m 2018

15. Val av fiireningens och styrelsens ordfiirande
Pia Sridergren omvaldes till ordfrirande fdr 2018.

16. Val av revisorer och revisorssuppleant
Bjcirn Lindskog och Magnus Odin omvaldes som revisorer p62ir t o m 2019
Till ny revisorssuppleant valdes Thomas Sjciberg pi ett 1 ir t o m 2018 som ersiitter Dan

Lindblom.

17. Val av valberedning tre (3) personer, varav en ska vara sammankallande
Till valberedning frir det kommande 6ret utsigs Mats Hagebring, Hans Falk och Asa

Ekman.

18. Ovriga Srenden och motioner som ska tas upp pe fiireningsstiimma
enligt lag eller fiireningens stadgar och som anmdlts till styrelsen senast
fyra Fl veckor fiire Srsrniitet.

lnga Ovriga Srenden fdrel6g.

19. Miitets avslutas
Ordfdranden fdrklarade mritet avslutat.

Sekreterare

Mats Hagebring
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