Protokoll årsmöte 2016
Datum
Plats

2016-05-26 kl 19.00
Församlingshemmet Dala

1

Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
Beslut:
Carl-Eric Gabrielsson väljs till ordförande för mötet och Agneta Tilly väljs till
sekreterare.

2

Godkännande av röstlängden
Sammanlagt är det 55 medlemmar i föreningen. Röstlängden tas upp till beslut om
en omröstning kommer att ske vid årsmötet.

3

Val av justerare
Beslut:
Anders Wilhsson och Jacob Johansson väljs till justerare av dagens protokoll.

4

Har mötet blivit utlyst i tid
Kallelse har skickats till medlemmarna via mail och brev inom den tid som anges
i stadgarna.
Beslut:
Årsmötet anser att mötet har utlysts i tid.

5

Fastställande av dagordning
Beslut:
Dagordningen för mötet fastställs.

6

Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2015 och den ekonomiska redovisningen med
revisorernas rapport läses upp vid mötet.
Beslut:
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelse, den ekonomiska
redogörelsen samt revisionsberättelsen för 2015.

7

Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt ev
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Carl-Eric Gabrielsson redogör för balansrapport och resultatrapport för 2015. När
anläggningen nu är klar kommer en avskrivning att göras med 10% per år under
10 år.
Beslut:
Årsmötet beslutar att godkänna upprättade rapporter.
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8

Beslut av ansvarsfrihet åt styrelseledamöter
Beslut:
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

9

Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Årsmötet förslår att en kostnadsersättning bör utgå till ordförande, kassör och
sekreterare för att täcka utgifter för bl a administration.
Beslut:
Årsmötet beslutar att för 2016 utbetala en kostnadsersättning om 500 kronor till
vardera ordföranden, kassör och sekreterare.

10

Budget
Carl-Eric Gabrielsson redogör kort för de utgifter styrelsen räknar med under året
och styrelsen har bedömt att en årsavgift om 200 kronor per medlem täcker
utgifterna för 2016. Faktura kommer att skickas ut under juni. Beslut tas under
punkt 11.

11

Medlemsavgifter och andra avgifter
Carl-Eric Gabrielsson redogör för styrelsens förslag att avgiften för året ska vara
200 kronor, samma som föregående år.
Ordförande lämnar också en redogörelse för vilka avgifter som nya fastighetsägare
kan komma att betala om de ansluter sig till fibernätet. Styrelserna i vattenföreningen och fiberföreningen har diskuterat detta.
Avgiften per fastighet blir:
Till vattenföreningen: 10 000 kr för del av kanalisationen
Till fiberföreningen: 9 000 kronor som inträdesavgift till fiberstamnätet och
därmed tillgång till nätet vid närmaste anslutningspunkt.
Kostnaden för inblåsning av fiber från närmaste anslutningspunkt (skåp) till
fastighet samt montering inom fastigheten tillfaller helt fastighetsägaren.
I de fall grävning sker inom byn eller till fastighet som vattenföreningen inte har
kanalisation till bekostas detta av den enskilde fastighetsägaren.
Beslut:
Årsmötet beslutar att fastställa årsavgiften till 200 kronor för 2016.

12

Förslag om ändring av stadgar
Inga förslag till ändringar är föreslagna.

13

Val av ordförande (1 år)
Beslut:
Carl-Eric Gabrielsson väljs till ordförande (1 år).

14

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Beslut:
Till ledamöter väljs: Mikael Svensson (2 år) och Anders Johansson (2 år)
Till suppleanter väljs: Roland Nilsson (2 år) och Andreas Fahlgren (1 år)
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15

Val av revisorer och revisorssuppleant
Beslut:
Till revisorer väljs Gunilla Bertelsen (1 år) och Helene Engström (1 år) samt
Pernilla Svärd (1 år) till revisorssuppleant.

16

Val av valberedning, två personer
Beslut:
Årsmötet utser Kjell-Åke Svensson (sammankallande) samt Patrik Nilsson till
valberedning.

17

Övrigt
Årsmötet tar upp frågan om kanalisationen ska finnas angiven på
”www.ledningskollen.se”. Ordförande redogör för att styrelsen har tagit upp detta
och kommer att lägga in uppgifterna när de fastställda kartorna från Lantmäteriet
har kommit.

18

Mötet avslutas
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Sekreterare

Agneta Tilly
Ordförande

Justerare

Carl-Eric Gabrielsson

Anders Wilhsson

Jacob Johansson
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