
Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for.

Tid och plats: sdndagen den 15 juni 2014 i bygdens hus, Skredsvik.

$1. Miitets iippnande

Foreningens ordftjrande Ingrid Karlsson oppnar m6tet.

$2. Val av ordfiirande samt sekreterare vid stflmman

Beslut: Karl-Anders Andersson v?iljs till ordfdrande fcir stdmman, Daniel

Augustin viiljs till stiimmans sekreterare.

$3. Godkiinnande av riistliingden

Beslut: Stiimman godkiinner rdstldngden.

$4. Val av tvfl justeringspersoner tillika riistrflknare

Beslut: Marita Kalin och Klas-Goran Antonsson till justeringspersoner tillika

rostrliknare.

$5. Friga om stflmman blivit utlyst i behiirig ordning

Ordforande rapporterar att kallelsen i enlighet med stadgarna har skickats ut

brevledes till samtliga medlemmar 3 veckor innan stiimman.

Beslut: Stiimman har blivit utlyst i behorig ordning.

$6. Faststiillande av dagordning

Ordftirande tilliigger val av antalet styrelseledamoter

Beslut: Dagordningen faststiills.



57. Styrelsens irsredovisning och revisionsberiittelsen

Kj ell-Ake Karlsson gir igenom f<irvaltningsberiittelse och bokslut.

Revisionsberiittelsen redovisas.

Markschakten startade den 3 juni och hade ett uppehill under jul.

250000 meter slang har plojts ner.

KO-tjtinsten har handlats upp.

Fyra nod hus har monterats.

Svetsning och blisning av fibem pigir. Vid stop av svetsning pga. Att boxen

utanftir huset inte iir uppsatt kommer det att debiteras en kostnad motsvarande

stillestindet ftir svetsaren.

Inskrivning av ledningsriitten skall g<iras i h<ist.

Upphandling av drift och underhtilphgttr tillsammans med 19 kringliggande

fiberforeningar.

Blisningen har gitt viildigt bra trots l6nga strtickor.

I maj i {ol stoppade Liinsstyrelsen utbetalningarna till fiberforeningarna,

reglema iindras under projektets gang vilket g<ir det svArt att faststiilla en

slutsumma.

Beslut: Arsredovisningen och revisionsber2ittelsen godkiinns.

$8. Beslut om faststflllande av balansriikningen och resultatriikningen samt om

disposition av irets vinst eller fiirlust enligt den faststiillda balansriikningen

Beslut: Balans- och resultatriikningen faststiills.

$9. Beslut om ansvarsfrihet it styrelsens ledamiiter

Beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

S10. Frigan om arvoden till styrelseledamiiterna och revisorer

Valberedningens forslag infor kommande ir:

Beslut: 500 kr till ledamoter och 250 tlll suppleanter och revisorer for

protokollforda moten.



$11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter

Beslut: Avgifterna h6lls oforiindrade.

$12. Val av ordfiirande

7 styrelseledamiiter och 5 suppleanter

Valberedningen foreslir att Kjell-Ake Karlsson ska viiljas som ordforande pi 1

hr

Beslut: Kjell-Ake Karlsson viiljs till foreningens ordfrirande under

verksamhetsiret 20 I 4 I 20 I 5 .

$13. Val av iivriga styrelseledamiiter och eventuella styrelsesuppleanter

Beslut: Fdlj ande personer vlilj s som styrelseledamciter:

Thomas Ohlsson 2 6r

Kerstin Hybert Kristiansson2 hr

Jonny Skoogh 2 ttr

Beslut: Foljande personer viiljs till styrelsesuppleanter under 1 ir:

Jonny Smederrid

Miirit Ohlsson

Dan Gustavsson

Ture Olsson

$14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er

Beslut: Elisabeth Soderlund och Kjell-Ove Andersson viiljs till revisorer,

Elisabeth Andersson och Alf Jantdn viiljs till revisorssuppleanter.

S15. Val av valberedning, liigst tvi och hiigst fem personer, varav en skall vara

sammankallande

Beslut: Lillian Lindstrdm, Roland Olsson och Sylva Oscarsson viiljs till

valberedningen med Roland Olsson som sammankallande.



$16. Ovriga iirenden som ska tas upp pi fiireningsstflmman enligt lag eller

ftireningens stadgar, och som anmf,lts till styrelsen senast fyra veckor fiire

stflmman

Information om KO-upphandling och tjiinster av Kjell-Ake.

IP-only iir det fciretag som upphandlats till kommunikationsoperatdr.

Dosan i huset skall vara iging from. Att den tillhandahillits. Detta pA grund av

att den provkors med en signal vid inkoppling.

Minadskostnaden blir 319 kr exkl. ntitavgiften till foreningen om man viiljer

gruppaltalet fr6n Com Hem.

Christer Olsson frin Uddevalla kommun informerar om trygghetslarm.

Niitet skall vara i drift innan novembers utging 2014.

Miirit tackar pi foreningens viignar Ingrid Karlsson, Per-Rune Karlsson,

Elisabeth Sdderlund, Dennis Zachrisson, Lars Larsson och valberedningen med

blommar for det arbete som lagts ner.

$17. Miitets avslutande

Ordftirande Karl-Anders Andersson ftlrklarar mcitet ftir avslutat
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Sekreterare

iel Augustin

Justeringsperson

Ordf<irande
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Justeringsperson
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