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Stenkumla Fiber Ekonomisk förening
Protokoll fört vid årsstämma 10 april 2014 i Stenkumla Bygdegård
Närvarande: Ett 35-tal medlemmar

§ 1. Föreningens ordförande Jan Molinder gav en kort återblick på det gångna årets
verksamhet och öppnade därefter stämman. Till ordförande vid stämman valdes Jan Molinder
och till sekreterare Bille Widell.
§ 2. Närvarolistan godkändes som röstlängd.
§ 3. Till justerare valdes Daniel Wallin och Göran Björnlund.
§ 4. Kallelse till stämman hade gått ut till samtliga medlemmar i vecka 13. Stämman ansågs
därmed behörigt utlyst.
§ 5. Dagordningen godkändes.
§ 6. Ordföranden föredrog förvaltningsberättelsen för 2013 och kassören Gösta af Petersens
resultaträkningen och balansräkningen.
§ 7. Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.
§ 8. Den föredragna balansräkningen och resultaträkningen fastställdes.
§ 9. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 10 Stämman beslutade att sammanlagt högst ¼ basbelopp eller 11 000 kr skall utgå i
arvode till styrelse och revisor.
§ 11. Gösta af Petersens informerade om föreningens budget för 2014. Föreningen kommer
tack vare att grävkostnaden inte blev så dyr som beräknat att betala tillbaka 2 000 kr till
fastighetsägaren för varje tecknat anslutningsavtal på 18 000 kr eller mer förutsatt att denne
inte har någon skuld till föreningen.
§ 12. Medlemsavgiften för 2014 är oförändrad 200 kr och kommer att debiteras i samband
med abonnemangsavgiften.
§ 13. Antal styrelseledamöter fastställdes till sju ordinarie och tre suppleanter.
§ 14. Till ordförande på ett år omvaldes Jan Molinder.
§ 15. Till ledamöter i styrelsen på två år omvaldes Bille Widell och Lars Dahlström samt
nyvaldes Patrick Fredsvinge (tidigare Karlsson).
Kvar i styrelsen till 2014 är Gösta af Petersens, Mats Engdahl och Thomas Nilsson.
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§ 16 Till suppleanter på ett år omvaldes Per Fogelström och Kerstin Lindvall samt nyvaldes
Mikael Gardelin.
§ 17. Till revisor omvaldes Jerry Ahlstedt och till revisorssuppleant Bengt Hallgren.
§ 18. Till valberedning omvaldes Dan Jacobsson, Kaj Lundin och Bert Nilsson samt nyvaldes
Örjan Samuelsson. Som sammankallande utsågs Dan Jacobsson.
§ 19. Daniel Gahne påpekade att inkomna mejl till föreningen bör besvaras av en person så
att svar inte kommer från två håll, vilket skett i samband med fråga om ledningsanvisning.
Ordföranden lovade se över om något behöver rättas till. På frågan om behov av mer slang
blev svaret att Rune Hallgren kunde kontaktas.
Lasse Ahnell tog upp frågan om batteribackup. Ordföranden svarade att föreningen kan
undersöka intresset för reservkraft och se vad vi kan få för mängdrabatt, om flera köper in.
Örjan Samuelsson, som lämnar styrelsen, avtackades med blommor för sitt arbete i styrelsen.
§ 20. Då inga fler frågor förelåg tackade ordföranden Jan Molinder för visat intresse samt
avslutade stämman.

Bille Widell
Mötessekreterare

Jan Molinder
Mötesordförande

Daniel Wallin
Justerare

Göran Björnlund
Justerare

