
Protokoll fört 200617 vid Frillesås Östra fibernäts årsstämma på Sjögärde golfklubb samt 

webbsändning 

  

1. Öppnande av mötet  

Fredrik Blom hälsade alla medlemmar välkomna i både lokalen och via nätet och förklarade 

mötet öppnat.  

 

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.  

Beslöt att välja Erland Andersson till mötesordförande och Magnus Falk till mötessekreterare. 

 

3. Godkännande av röstlängden.  

Beslöt att fastställa röstlängden till 18 personer närvarande eller via fullmakt. 

 

4. Val av två justeringspersoner och rösträknare 

Beslöt att välja Björn Karlsson och Michael Jensen. 

 

 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.  

Fredrik redogjorde för kallelse både i mars som annullerades och  

24 maj gick en ny kallelse ut via SMS och hemsida.  

Beslöt att stämman utlysts enligt stadgarna i behörig ordning.  

 

6. Fastställande av dagordningen.   

Beslöt att fastställa den föreslagna dagordningen utan ändringar.  

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Föredrogs av Fredrik Blom med nedslag i viktigare händelser.  

Beslöt att med godkännande fastställa verksamhetsberättelsen. 

 



8. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.  

Göran Somler föredrog årsredovisningen och Marie Markander Mann läste upp 

revisionsberättelsen 

Beslöt att med ett godkännande fastställa årsredovisningen.  

Beslöt att notera revisorernas rapport. 

 

9. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av 

årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.  

Beslöt att fastställa resultatet till minus 334 377kr, balansräkningen på 386 451kr 

Samt att underskottet balanseras i ny räkning.  

 

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.  

Beslöt att ge ansvarsfrihet till samtliga ledamöter för verksamhetsåret 2019. 

 

11. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.  

Fredrik Blom redogjorde för hur det har hanterats tidigare.  

Beslöt att styrelse och revisorer fördelar 70 000kr inkl sociala avgifter och skatt.  

 

12. Medlemsavgift och andra avgifter samt budget 2020  

Beslöt att fastställa månadsavgift till med Telia till 465kr samt medlemsavgift om 200kr per år. 

Månadsavgiftens höjning från 1 juli 2020.  

 

13. Verksamhetsplan 2020 – 2021  

Fredrik Blom föredrog verksamhetsplanen. 

Beslöt att fastställa föreslagen verksamhetsplan 

 

14. Förslag till stadgeförändring (medlemsavgift)  

Fredrik föredrog förslaget till stadgeändring.  



Beslöt att godkänna stadgeändringen om medlemsavgiften till maximalt 500kr. 

Samma beslut måste konfirmeras på årsstämman 2021. 

 

15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.  

Beslöt att till ordförande välja Fredrik Blom för 1 år,  

Beslöt att till ledamöter välja Christoffer Andersson och Thomas Hansson för 2 år.  

Noterade att kvar med 1 års manadattid är Emma Johansson och Göran Somler 

 

16. Val av revisorer  

Beslöt att välja Lena Axhamre Josefsson och Marie Markander Mann för 1 år.  

 

17. Val av valberedning, tre personer varav 2 ordinarie och en suppleant. En skall vara 

sammankallande.  

Beslöt att välja Maud Pihlblad, Torbjörn Mann, Jesper Lindvall för 1 år. Sammankallande valdes 

Torbjörn.  

 

18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, 

och som anmälts till styrelsen före årsmötet.  

Noterade att inga frågor fanns anmälda 

Noterad några informationspunkter:  

• Anslutningar utan Telia abonnemang (passiva anslutningar) med avgift backar 

föreningen från. 

• Ledningskollen: anmäl det innan grävning enligt regelverket.  

 

19. Avslutning 

Erland Andersson tackade styrelsen och medlemmarna för väl genomfört årsmöte och avslutade 

där med årsmötet.  

 

 



Mötesordförande  Mötessekreterare 

 

 

Erland Andersson  Magnus Falk 

Justerare   Justerare 

 

 

Björn Karlsson   Michael 


