Vadensjö Bredbandsförening @

Protokoll från årsmöte med Vadensjö Bredbandsförening den 2 mars 2015.
Närvarande: c:a 15 medlemmar.
§1
Beslut
§2
Beslut
§3
Beslut

§4
Beslut
§5
Beslut
§6
Beslut

§7
Beslut
§8
Beslut
§9
Beslut
Ad notam
§ 10
Beslut

Val av ordförande för årsmötet
Ronny Brorsson valdes till ordförande
Val av sekreterare för årsmötet
Per Magnuson valdes till sekreterare
Fråga om kallelse behörigen skett (senast 10 dagar före)
Kallelsen mailades ut den 10 januari och har också funnits på bloggen via hemsidan varför
mötet godkände att så skett
Upprättande av röstlängd
Upprättas vid behov
Val av en justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
Anders Olsson valdes till justeringsman
Protokoll från föregående årsmöte
Protokoll från föregående årsmöte var utskickat och finns också utlagt på
hemsidan och lades med godkännande till handlingarna
Styrelsens årsberättelse
Denna var utlagd på bloggen via hemsidan och lades med godkännande till handlingarna
Revisorns årsberättelse
Föredrogs och lades därefter till handlingarna
Fastställande av resultat- & balansräkning samt beslut om årets överskott
Resultat- & balansräkningen fastställdes. Mötet beslutade att årets underskott skulle balanseras i
ny räkning.
Ordningsfråga, §9 bör komma före §8 Togs till protokollet
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

§ 11

Eventuella motioner

Beslut

Inga motioner fanns

§ 12
Beslut

Budget för 2014
Inga kända kostnader förutom domänavgiften finns
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§ 13

Val av styrelseledamöter, samt eventuellt en valberedning
I tur att väljas är sekreterare, kassör samt 2 ledamöter, alla på 2 år
Avgående är: sekreterare Jonas Nilsson, kassör Leif Thorsell
ledamöterna Per Magnuson och Bengt Ling samt revisor Anita Narfeldt

Beslut

§ 14
Beslut
§ 15

Till sekreterare på två år valdes Jonas Nilsson
Till kassör på två år valdes Leif Thorsell
Till ledamöter på två år valdes Per Magnuson och Bengt Ling
Till revisor på två år valdes Anita Narfeldt
Bestämmande om datum för nästa årsmöte
Enligt stadgarna och i anslutning till byaföreningens årsmöte
Information och frågor
Leif Thorsell informerade om följande:
Beslut om medlemsavgift skall tas av årsmötet enl. stadgarna.
Förslag till beslut:
Ingen medlemsavgift för 2015. Frågan tas upp igen på årsmötet 2015
Frågor
Finns intresse för att ansluta/koppla upp byastugan? Frågan överlämnas till Vadensjö Byagille

Beslut

§ 16

Årsmötet beslutade att ingen medlemsavgift tas ut för 2016 och att frågan tas upp igen på
årsmötet 2016
Årsmötet beslutade överlämna frågan om uppkoppling av byastugan till Byagillet.
Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse samt avslutade årsmötet.

Vadensjö den 1/3 2015

Per Magnuson, sekr. för årsmötet
Justeras den 6/3 2015

Justeras den 6/3 2015

Ronny Brorsson, ordf.

Anders Olsson, justeringsman
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