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o Mötets öppnande

o Val av ordförande och sekreterare för dagens möte.

Till ordförande för mötet valdes: Gustav Dalstrand

Till sekreterare för mötet valdes: Roy Andreasson

o Röstlängd.

-Godkändes. 109 röstberättigade medlemmar närvarande.

o Justeringspersoner samt rösträknare väljs.

-Valdes Maja Saarinen och Kent Magnusson

o Stämmans behöriga utlysande.

-Godkändes

o Dagordning.

-Godkändes

o Presentation av

a. Verksamhetsberättelse

-Lästes upp och godkändes av mötet

b. Revisionsberättelse.

-Lästes upp och godkändes av mötet.

o Presentation av Balansräkning och resultaträkning.

a. Fastställande av balansräkningen.

-Lästes upp och godkändes av mötet.

b. Fastställande av resultatsdisposition.

-131 604:- . Godkändes av mötet.

o Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och revisorer.

Årsmötet gav styrelse och revisorer ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

o Beslut av arvoden samt timersättning. Bilaga 1.

- Mötet beslutade höja ordförandes årsarvode med 1000:-

- I övrigt ingen förändring från föregående år.
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Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

- Påminnelseavgift höjs till 50:-

- I övrigt inga förändringar från föregående år.

Val av kommande ordförande.

- Gustav Dalstrand valdes

Val av övriga styrelseledamöter.

- Omval 2år: RoyAndreasson - Bengt Eriksson

- Nyval 2 år: Erik Kågeland

Val av revisorer.

- Omval Malin Palm och Niclas Mellberg

Val av valberedning.

- Omval : Lotta Robertsson-Hare'n, Erik Pettersson och Leif Edvardsson

(sammankallande )

Övriga frågor.

a. Presentation av driftbudget 2019. Bilaga 2.

Godkändes

b. Presentation av föreningsbudget 2019. Bilaga 3.

Godkändes

c. Beslut om återbetalning av del i insats. Bilaga 4.

- Vid röstning godtogs förslag om återbetalning enl. bilaga 4 med L09 röster för och 0

röster emot

d. Övriga frågor samt öppen diskussion.

Bengt Eriksson

Justerare
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Samtliga summor presenteras i bruttolön

Ordi na rie styrelsea rvode för styrelse leda möte r

Styrelsearvode kassör och ordförande

Timersättning

Timersättning giltig vid

Bilaga 1. Förslag Styretsearvode och ersättning

3000kr

5000kr

Y
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220 kr /tim

Ledningsutsättning och hantering av ärenden för redningskoilen.

Möte av kund / leverantör eller liknande som ej kan förläggas utanför ordinarie arbetstid för
individ.

Driftarbete akut och underhåil, såsom utryckning, tillsyn, skåpunderhåll, arbete i nod,
utkörning av material m,m.

Ekonomi arbete som anses ligga utanför ordinarie styrelse åtagande såsom fakturering och
kontering av detta.

Vid akut utryckning på jourtid, såsom vid utsättning, utryckning och arbete med driftstopp.
Tillkommer dubbla timersättning.

lngen timersättning utgår för ordinarie styrelsemöte eller utförande av styrelseuppgifter
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Bilaga 2 Driftbudget

lntäkter
Driftaygift
Ztius näthyra bretag
Ztius näthyra priwt
Amåls kommun serviceavtal
Ränteintäkt sparkonto

Kostnader
lnköp av tjänster
NSI serviceavtal
Kabelutsättning

lnköp av varor
Elkostnader
Förbrukningsmaterial
Kontorsmaterial
Binero (hemsidan)
Mobilabonnemang
Porto
Företagsbrsäkring
Ol yc ks tal I sforsäkri n g
PTS
G-mail/ G-Drire

Förva ltni ngskostnader
Bokslut & årsredoMsning

Företagstjänst löpande redovisning
Speedladger & Ekturaskriwre
Bankkostnader
Styrelseanode
Bolagsrcrket

Förutsatta kostnader
lncidentpost

Månadsvis
lnkomst Antal
64,00 kr 287
80,00 kr 1

16,00 kr 240

Månadsvis
Utgift Antal

730,00 kr

150,00 kr

Månadsvis
lnkomst Antal
64,00 kr 287
80,00 kr 1

16,00 kr 250

Månadsvis
Utgift Antal

fullgen
Summa å

220 416,00
960,00

46 080,00
2 970,00
9 000,00 kr

Summa

9 000,00
25 000,00
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k,l2 17 520,00 750,00 kr 2

1 000,00
800,00

1 1 800,00 kr

100,00 kr

10 000,00 kr

220.00 kr 1

2100,00 kr

4 100,00

30 000,00

1 000,00
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22 000,00 kr
I000,00 ki
5 000,00 krr
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Summa;

§ummå;

40 000,00 ki
40 000,00 ki
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54 006,00 krl
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Överskott / Underskott



Bilaga 3 Driftbudget

lntäkter
Medlemsargifter

lntäkt
100,00 kr

Å,rligen
Summa år
24 000,00 kr

Artal
240

E

Kostnader
Lokalhyra
Går,or i representati on
Årsmöte
PR, reklam
Sponsring

Summa år
1 000,00 kr
1 000,00 kr
5 000,00 kr
7 000,00

10 000,00
kr
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Bilaga 4. Återbetalning av del i insats.

Föreningen är sedan byggnationen överkapitaliserad och vi har under flera år haft ett likvidsaldo som
legat mellan L,2 - 1,5 miljoner kronor och aldrig under L,1 miljon sedan driftstart av Fengersfors
nätet.

Vi ser inga stora investeringsbehov i framtiden som inte kan bekosta sig själv. Nya anslutningar som
kan bli aktuella i samband med nedläggning av kopparnätet finansieras med insatsavgift och
debitering av överskjutande kostnader.

Noterbart: Rörlig sparränta på bankkontot är c:aO,8Yo idagens läge. I februarivar inflationen 1,9%.
Vilket innebär att kapitalet minskar ivärde.

tr'örsIag

Återbetalning av insatsavgifter

Vi har 257 delägare som har betalat 20 500 kronor (18 500kr + arbetsinsats 2000kr) och det
finns lL extraanslutningar med en insats på g 000 kronor.

Återbetaln ing 2 500 kronor/a ndel, extraansl utn ing 39yo =975 kronor/a ndel

257 x 2 500= 642 500 kronor

11x975= 10725 kronor

Totalt återbetalas 653 225 kronor

Vi har då ett likvidsaldo på c:a 441 OOO kronor.

Föreningens kassa bör inte sjunka under 200 000kr för att klara den dagliga driften.


