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Protokoll från årsmöte med Vadensjö Bredbandsförening den 24 april 2016.
Närvarande: c:a 15medlemmar.
§1

Val av ordförande för årsmötet

Beslut
§2

Ronny Brorsson valdes till ordförande
Val av sekreterare för årsmötet

Beslut
§3

Jonas Nilsson valdes till sekreterare
Fråga om kallelse behörigen skett (senast 10 dagar före)

Beslut
§4

Kallelsen mailades ut den 11 april och har också funnits på hemsidan varför
mötet godkände att så skett.
Upprättande av röstlängd

Beslut
§5

Upprättas vid behov
Val av en justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Beslut
§6

Leif Thorsell valdes till justeringsman
Protokoll från föregående årsmöte

Beslut
§7

Protokoll från föregående årsmöte var utskickat och finns också utlagt på
hemsidan och lades med godkännande till handlingarna
Styrelsens årsberättelse

Beslut
§8

Denna var utskickad tillsammans med kallelsen och finns också utlagd på
hemsidan och lades med godkännande till handlingarna
Revisorns årsberättelse

Beslut
§9

Föredrogs och lades därefter till handlingarna
Fastställande av resultat- & balansräkning samt beslut om årets överskott

Beslut
§ 10

Resultat- & balansräkningen fastställdes. Mötet beslutade att årets underskott
skulle balanseras i ny räkning.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

§ 11

Eventuella motioner

Beslut

Inga motioner fanns

§ 12

Budget för 2016

Beslut
§ 13

Inga kända kostnader förutom domänavgiften finns
Val av styrelseledamöter, samt eventuellt en valberedning
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I tur att väljas är ordförande samt 3 ledamöter, alla på 2 år
Avgående är ordförande Ronny Brorsson, och ledamöterna
Bo Palm, Anders Olsson och Leif Arnsby
Beslut

Till ordförande på två år valdes Ronny Brorsson
Till ledamöter på två år valdes Bo Palm, Anders Olsson och Leif Arnsby
Information och frågor

§14

Leif Thorsell informerade om följande:
Beslut om medlemsavgift skall tas av årsmötet enl. stadgarna.

Följande propositioner behandlades
Se bilaga.
Beslut

Årsmötet beslutade att ingen medlemsavgift tas ut för 2017 och att frågan tas upp
igen på ett eventuellt årsmöte 2017.

Årsmötet beslutade följande om propositionerna.
1.
Att överlämna vårt fibernät (alltså fibertuben och anslutningspunkterna) till Landskrona
Energi i befintligt skick utan ekonomisk ersättning till, eller kostnad för VBF.
2.
Att denna överlämning skall ske den 1 maj 2016.
3.
Att överlåta alla skrivna avtal mellan VBF och fastighetsägare och ägare av fastigheter
med anslutningspunkter på Landskrona Energi.
Fråga om ersättning för intrång lyftes av Leif Arnsby och mötet beslutade att LE skulle
tillfrågas igen.
Fråga om ägande av konvertrar och fiber lyftes av Lars Olof Nilsson och mötet
beslutade att LE skulle tillfrågas igen.
4.
Att överlämna erforderlig dokumentation såsom medlemsregister, kartor och liknande
till Landskrona Energi.
5.
Att godkänna det av Landskrona Energi upprättade avtalsförslaget. Med ändring av att
ordf. sekr. & kassör skall skriva på
6.
Att uppdra åt ordförande, sekreterare och kassör att gemensamt för VBF:s räkning
skriva under avtalet med Landskrona Energi.
Propositionerna 1 till 6 godkändes av mötet.
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7.
Att besluta att VBF skall likvideras och att detta beslut skall konfirmeras på ett
kommande årsmöte tidigast om 6 månader enligt våra stadgar.
Mötet godkände att så skulle ske och beslutet var enhälligt.
8.
Att fastställa datum för ett extra årsmöte.
Förslag: Söndag den 30 oktober 2016 kl. 14.00 i Byastugan eller annan tidpunkt
som styrelsen kan komma att föreslå. Kallelse sker enligt stadgarna.
9.
Att uppdra åt Leif Thorsell att överföra vår domän ”http://vadensjo.se” till Vadensjö
Byalag efter detta årsmöte. Eventuella kostnader står VBF för.
10.
Att uppdra åt Leif Thorsell att döda VBF:s gmailkonto efter nästa årsmöte.
11.
Att uppdra åt Leif Thorsell att överföra projektorn till Vadensjö Byagille efter nästa
årsmöte.
12.
Att besluta om att återstående medel skall fördelas mellan medlemmarna efter
likvidationen. För detta krävs att medlem anmäler ett kontonummer till Leif Thorsell
senast den 15/12 2016. Kontant utbetalning medges inte.
13.
Att ge medlem rätt att överföra egen andel till Vadensjö Byagille. Måste meddelas via
mail till leif.thorsell@gmail.com.
14.
Att besluta att eventuella återstående och ej uttagna medel per den 31/12 2016 överförs
till Vadensjö Byagille.
Propositionerna 8 till 14 godkändes av mötet.
15.
Att besluta om följande förslag till stadgeändring för de fall båda årsmötena inte
bifaller likvideringen av VBF.
Dagens text:
§6 Sammanträden - årsmöte
Föreningen håller årsmöte i februari varje år och sammanträder däremellan endast vid
behov.
Förslag:
Ovanstående mening i §6 byts ut mot följande text.
Föreningen håller årsmöte senast under april månad varje år och sammanträder
däremellan endast vid behov.

Stadgeändringen godkändes av mötet
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Bestämmande om datum för nästa årsmöte

§ 15
Beslut
§ 16

Enligt stadgarna
Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse samt avslutade årsmötet.

Vadensjö den / 2016
Jonas Nilsson, sekr. för årsmötet

Justeras den / 2016

Justeras den / 2016

Ronny Brorsson, ordf.

Leif Thorsell, justeringsman
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