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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2012. 

 

Plats:  Bygdegården Högaböke 

Närvarande: ca 35 medlemmar. 

 

Lennart Olofsson gjorde en kort historik över vad som hänt hittills i projektet.  

Nils-Erik gick igenom nuläget och problemen med skattemyndigheten. Föreningen kommer 

omgående att begära en omprövning av skattemyndighetens besked angående 

momsregistreringen. 

 

Efter mötet delades medlemskorten för år 2012 ut till närvarande medlemmar. Övriga 

kommer att få dem via bya-ansvarig. 

 

§0 Mötets öppnande 

Ordförande Lennart Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§1 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 

Till mötesordförande valdes Lennart Olofsson och till sekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 

 

§2 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera 

protokollet 

Till justeringsmän valdes Anders Karlsson och Kalle Karlsson. 

 

§3 Godkännande av röstlängd 

Vid behov används medlemsförteckning, där närvarande medlemmar prickas av. 

 

§4 Fastställande av dagordningen 

Utskickad dagordning godkändes. 

 

§5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

Kallelse till årsmötet har skett via mail och till de som ej har mail har kallelse delats ut via 

papper. Mötet godkänner att kallelse skett i stadgeenlig ordning. 

 

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelsen 

I förväg utsänd verksamhetsberättelse godkändes. 

Årsredovisningen gicks igenom och godkändes. 

Intern och extern revisionsberättelse godkändes. 

 

§7 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om 

disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Genomgången balans och resultaträkning godkändes, samt att årets vinst flyttas  över till år 

2012. 

 

§8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarfrihet för året som gått. 
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§9 Beslut om antal styrelseledamöter 

Beslutades att 7 ledamöter skall ingå i styrelsen för år 2012. Inga suppleanter behövs. 

 

§10 Val av ordförande för ett år 

Lennart Olofsson omvaldes till ordförande för ännu ett år. 

 

§11 Val av övriga styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter 

Nils-Erik Svensson, Pia Ekenskog och Anders Karlsson omvaldes på 2 år. 

 

Övriga styrelseledamöter för ytterligare ett år är 

 Jens Svensson 

 Simon Gustafsson  

 Tore Bengtsson 

 

Inga suppleanter enligt paragraf 9 ovan. 

 

§12 Val av revisorer samt eventuella revisorssuppleanter 

Som föreningsrevisor omvaldes Kerstin Linde. 

Som revisorsuppleant omvaldes Ebbe Toresson. 

 

Mats Sjöholm från Karlshamn omvaldes som extern revisor. 

 

§13 Val av valberedning 

Som valberedning valdes följande 

 Keith Håkansson, sammankallande 

 Jan Toresson 

 Arne Karlsson 

 

§14 Verksamhetsplan och budget 

Verksamhetsplan för år 2012 gicks igenom och antogs. 

Budgeten för år 2012 gicks igenom och antogs. 

 

§15 Fråga om arvoden och ersättningar till styrelsens ledamöter och revisorer 

Beslutades att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter och interna revisorer för den tid 

som de lägger ner i föreningen. Dock skall direkta kostnader i form av utlägg för material, 

resor, etc ersättas. 

 

§16 Fråga om årsavgift 

Beslutades om att alla fastighetsägare som vill vara med i föreningen skall betala en 

medlemsavgift på 100 kronor även för år 2012. 

 

§17 Förslag till revidering av stadgarna. 

Med anledning av problemen med skattemyndigheterna har stadgarna reviderats. Dessa 

godkändes på en extrastämma 2012-01-10. 
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De ändrade stadgarna godkändes även på detta årsmöte, vilket innebär att det numera är de 

nya stadgarna som gäller för föreningen. 

De nya stadgarna bör nu skickas in och registreras av bolagsverket. 

 

§18 Övriga ärenden 

Tack 

Lennart Olofsson framförde ett stort tack till alla i styrelsen för allt det jobb som lagts ner 

under det första året. 

 

Arvid Edvardsson framförde också ett tack från medlemmarna till styrelsen för det stora 

arbete som läggs ner, samt en förhoppning om att det löser sig med skattemyndigheten. Att 

fiberprojektet blir verklighet är mycket viktigt för bygden och de som bor där. 

 

Tidpunkt 

Frågan ställdes om vi kan räkna med nergrävd fiber under året. 

Svaret var att detta är beroende på när problemen med skattemyndigheten löser sig, men 

styrelsens förhoppning är att vi skall bli klara under hösten. 

 

§19 Mötet avslutas 

Lennart Olofsson förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

 

Justeras: 

 

 

Lennart Olofsson (ordförande) 

 

 

 

Anders Karlsson  Kalle Karlsson 


