ÖDSMÅLSMOSSE/SKÅRA BREDBAND EKONOMISK FÖRENING

Protokoll fört vid föreningsstämma 2010-06-23

§ 1.   Stämman öppnas. Till ordf och sekreterare för stämman väljes 
         Peter Hero resp. Nils-Olof Tyreman

§ 2.   Röstlängden godkännes och bifogas protokollet

§ 3.   Till justeringsmän väljes Lillemor Svensson och Ingemar Albertsson

§ 4.   Stämman förklaras ha blivit behörigen utlyst

§ 5.   Dagordningen fastställes

§ 6.   Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse föredrages och diskuteras.
         Beslutas att med godkännande lägga dem till handlingarna

§ 7.   Resultat- och balansräkningarna fastställes. 
         Beslutas att disponera årets resultat enl. förslag i årsredovisningen

§ 8.   Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009

§ 9.   Beslutas om oförändrade arvoden till styrelseledamöter och revisor

§ 10. Budget för 2010 redovisas och godkännes.
         Underskott (c:a 40 tkr) beror på ej budgeterade advokatkostnader

§ 11. Beslutas om oförändrade medlemsavgift och andra avgifter 

§ 12. Till styrelseledamöter och –suppleanter väljes
          Peter Hero	  ordf. 1 år 	omval
          Hans Langendorf      ledamot	fortsatt mandat
          Johan Nodlycke	  ledamot	omval
          Nils-Olof Tyreman    ledamot 	omval
          Johan Gunnarsson    suppleant	fortsatt mandat
          Roy-Inge Hellström  suppleant	omval
          		  

§ 13.  Till revisor och -suppleant för 1 år väljes
          Thomas Hagman	  revisor 	omval
          Nina Knutsson          suppleant 	omval

§ 14.  Till valberedning för 1 år väljes 
          Lillemor Svensson (sammankallande)
          Ingemar Albertsson






§ 15.  Ordf. redovisar utvecklingen i BIK, vars styrelse föreslog årsmötet att låta
          föreningen gå i frivillig likvidation. Vår förening och ytterligare 2 före-
          ningar utnyttjade lagstadgat minoritetsskydd och fick viktiga beslut att   
          uppskjutas till en andra del av stämman den 28:e juni samt beslöt uppdra
          åt Länsstyrelsen att göra en särskild granskning av styrelsen i BIK beträf-
          fande bl.a. arvoden till styrelsemedlemmar samt förarbetet till förslaget om 
          likvidation
          Alla i den gamla styrelsen utom ordf. avgick vid stämman. I den nya sty-
          relsen är bl.a. Peter Hero ledamot och Nils-Olof Tyreman suppleant.
          Den nya styrelsen har tagit upp förhandlingar med Kungälv Energi beträf-
          fande bl.a. fördelningen av intäkter för nyttjande av bredbandsnätet.
          Med stöd av beslutet vid extrastämman har föreningen anlitat Setterwalls
          advokatbyrå till en kostnad av c:a 85 tkr.
          Ev. ytterligare kostnader kommer troligtvis att delas av fler föreningar.

          Inga motioner har inkommit
      
§ 16.  Stämman avslutas


Vid protokollet



.........................................................
Nils-Olof Tyreman


Justeras



..........................................................
Peter Hero, ordf.





......................................................................             .............................................
Lillemor Svensson	 	                  Ingemar Albertsson


