Protokoll vid Årsmöte för Syllans Fibernät Ekonomisk
förening 2013-06-17
1. Mötets öppnandes av ordförande Richard Nilsson
2. Till ordförande för mötet valdes Richard Nilsson
3. Till sekreterare för mötet valdes Håkan Carlsson
4. Dagordning godkändes med tillägg för val av valberedning
5. Kallelse till årsmöte var utsänd med post till alla medlemmar i samband med
fakturering och fanns även på hemsidan www.syllans.se vilket godkändes av mötet.
6. Till justeringsmän och rösträknare för mötet valdes Magnus Disebäck och Lisbeth
Johansson
7.

Kassören läste upp en ekonomisk redovisning för 2012-2013 som godkändes av
mötet. Verksamhetsberättelsen för 2012-2013 godkändes och lades till handlingarna

8. Någon revisionsberättelse fanns ej, då inga revisorer valdes vid föreningens bildande.
Mötet beslutade att revisionen för 2014 även ska omfatta 2013.
9. Antalet betalande medlemmar är för närvarande 114.
10. Mötet beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
11. Årsavgift 2014 fastställdes till 200 kr.
12. Huvudentrepenören är utsedd och byggstart kommer att ske senhösten 2013 eller
våren 2014 mycket beroende på hur kall vinter vi får.
13. Föreningen skall teckna en försäkring för byggtiden och framtida drift av fibernätet.
14. Föreningen skall lämna in en skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket för att
kunna redovisa moms.
15. Till ordförande för 2014 omvaldes Richard Nilsson
16. Till kassör för 2014 omvaldes Kerstin Bertilsson
17. Till styrelsemedlemmar 2014 valdes Håkan Carlsson, Stefan Johansson, Kjell
Ohlsson och Håkan Sjögren
18. Som styrelsesuppleanter valdes Virginia Pihlblad och Dan Johansson.
19. Till revisorer för 2014 valdes Magnus Disebäck och Anett Karlsson och som
revisorsuppleant Claes Zackrisson.
20. Till valberedning valdes Åse Svantesson och Bernt- Erik Johansson

21. Frågan om avtal med tänkta operatörer kommer att tas upp när nätet börjar bli färdigt.
Möjligheten att välja mellan Telia och Varbergs energis utbud finns redan.
22. Ordförande Richard Nilsson tackade alla för visat intresse och avslutande mötet.
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