Föreningsstämma Fibernät Årjäng
Sydväst 2020.
Dina svar skall vara styrelsen tillhanda senast den 26/6!
Markera ditt svar genom att klicka i respektive kryssruta (endast en per beslutspunkt).

Motivera ditt val om du inte ställer dig bakom styrelsens förslag. Textfältet (efter nej-rutan) rymmer
100 tecken. Behövs mer utrymme så beskriv ditt ställningstagande i mailet du skickar till styrelsen.
Ifylld blankett skall därefter mailas till info@fibersydvast.se
Glöm inte bort att bifoga signerad och inskannad fullmakt om du deltar som ombud åt någon
medlem.
Eventuella frågor mailas till styrelsen senast den 19/6. Frågorna besvaras därefter via mail av
styrelsen den 24/6 och publiceras även på föreningens hemsida

Medlemsuppgifter
Förnamn

Efternamn

Fastighetsbeteckning

Installationsadress

E-postadress

Telefonnummer

Ombudets uppgifter (fullmakt krävs)
Förnamn

Efternamn

Utdelningsadress

Telefonnummer

Postnummer

Postort

Tid:

2020-06-29 kl. 19.00

Genomförande:

Deltagande i beslut sker genom poströstning.
Nedan ifylld blankett skall vara styrelsen tillhanda senast den 26/6-20 och
mailas till info@fibersydvast.se

1. Val av ordförande samt sekreterare.

Till stämmans ordförande väljs Claes-Uno Brask och till sekreterare Peter Rodin.
Kan vi välja ordförande och sekreterare enligt förslag?
Ja

Nej

2. Val av justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet:
Styrelsen utser Alice Andersson och Magnus Andreasson.
Kan vi välja justerare enligt förslag?
Ja

Nej

3. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning:

Kallelse till årets stämma skickades ut den 6:e juni via mail och föreningens hemsida.
Kan stämman godkänna kallelsen?
Ja

Nej

4. Utsänd dagordning fastställdes.

Kan stämman ställa sig bakom innehållet i dagordningen?
Ja

Nej

5. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse:
Återfinns under bilaga 1.

6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

Kan stämman ställa sig bakom resultat- och balansräkningen och godkänna att
överskottet överförs till kommande räkenskapsår?
Ja

Nej

7. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen:

Kan stämman, i likhet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019?

Ja

Nej

8. Budget 2020 (bilaga 3):

a. Arvoden till styrelseledamöterna, revisorer och valberedning:
Styrelsens förslag är en oförändrad nivå från föregående budget år.
Kan stämman godkänna den budgeterade nivån för verksamhetsåret 2020?
Ja

Nej

b. Budget för 2020 (bilaga 2)

Kan stämman godkänna styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2020?
Ja

Nej

c. Medlemsavgift och andra avgifter:
Föreningens budget är i balans inkl. avskrivningar men marginalen för oförutsedda
utgifter som till exempel åsknedslag och övriga driftstörningar är allt för liten.
Styrelsen föreslår därför att årsavgiften höjs från 200 till 250 kr fr.o.m. 2021 och den
månatliga driftsavgiften från 125 till 140 kr fr.o.m. Q3-2020
Kan stämman ställa sig bakom styrelsens förslag om ändrad avgift?
Ja

Nej

9. Medlems status.

Föreningen har 463 medlemmar. Av dessa 252 kollektivt anslutna (Comhem och
Bahnhof), 141 individuella och 56 vilande/passiva abonnemang, 14 hyresvärdar och
flerfamiljshus.

10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas.

Styrelsen förslag är en oförändrad samanställning om 5 ordinarie utöver ordförande
samt 2 suppleanter.

Kan stämman besluta i enlighet med styrelsens förslag?
Ja

Nej

11. Val av styrelseordförande.

Claes-Uno Brask omval på 1 år
Väljer stämman ordförande enligt ovan?
Ja

Nej

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Avge din röst för var och en av dom som är föreslagna till omval enligt nedan:
Ordinarie:

Peter Rodin, 1 år kvar.
Alice Andersson, 1 år kvar.
Magnus Andreasson, omval på 2 år.

Ja

Nej

Holger Eriksson, omval på 2 år.

Ja

Nej

Anders Persson, omval på 2 år.

Ja

Nej

Ersättare:

Ja

Nej

Anders Karlsson, omval på 2 år.
Hannes Blomstrand, 1 år kvar.

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Avge din röst för var och en av dom som är föreslagna till omval enligt nedan:
Revisorer:

Gunilla Philström, omval 1 år

Ja

Nej

Bo Malm, omval 1 år

Ja

Nej

Ersättare:

Ja

Nej

Olle Gustafsson, omval 1 år

14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallade:

Avge din röst för var och en av dom som är föreslagna till omval enligt nedan:
Therése Gustafsson omval på 1 år (sammankallande).

Ja

Nej

Catarina Solvang omval på 1 år.

Ja

Nej

15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen minst två veckor före
årsmötet.
16. Avslutning:

Bilagor:

1. Bokslut 2019 inkl. Revisionsberättelse
2. Budget 2020

Sekreterare

Mötesordförande

Peter Rodin

Claes-Uno Brask

Justerare

Justerare

Alice Andersson

Magnus Andreasson

