
GETTJÄRN HÄLSERUD PTotokoII
FIBER Ek.för Ord. Ärstämma
Org.nr 769622-3663

Tid: Fre 9/5 2Ot4 k\.18.00
Plats: GYDA, Gettjärn

1. Wiitb"*rmrn*'*

Föreningens ordförande Nils Larsson hälsade de ca:45 medlemmarna välkomna och
förklarade mötet öppnat.

2. r:'"äVst** t*rrlai" * **kt"
Till ordförande för mötet valdes Nils Larsson och till sekreterare valdes Leif
Danielsson.

3. r'åst2i1agS

Röstlängden godkändes av stämman, består av I75 medlemmar

4. jts*t*rnr*
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Sören Hjalmarsson och Anders
Engström.

5. ?&t*t*'rt:n a*?"tgnnärtg r"* kx?tr*äs*

Annons i sunne-Nytt 2 gånger samt på hemsidan, stämman godkände den.

6. b**?.:sNla*#* g,a rl ,2gr.1tr9rai;,g

Förslag till dagordning godkändes.

7 . ffi *'9 &rza, r r*'1,.s119 :t +,r mt', t ", it & * &t,, t " "3ägf:rsg4'{i: ri re

Stämman fastställde balans och resultaträkning. Årets förlust 107345 kr förs över i ny
räkning.

8. k':sr*'3ntrit;r'4its# * i :r"åE,l**nh* rdtq,t*l**

Styrelsens redovisning av årsredovisningen och revisionsberättelsen godkändes av
stämman.

9. &:ns:**lr"{rtfu*t

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

LO. lkz'+*tit::rz

Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelseledamöter, däremot skall
ersättning utgå till ord. Revisor.

LL. ,i.i*srlY,t:t.

Styrelsen bedömde att löpande verksamhet kan finansieras av medlem och adm. och

service avgifterna.

L2. 7:å.*rå4*rn* * *$wr zzzt6i€t*:

Stämman beslutade att medlemsavgiften skall vara 100 kr. Och serviceavgiften skall

vara l-00 kr + moms för kommande verksamhetsår.

SA- .1+e-4 g,



13. V*å mw *rdt
Stämman omvalde enhälligt Nils Larsson tillföreningens ordförande.

L4. \f al *ua *t,{ r *1 u *1 * d * n: *t* e" * *. lz s *+ p p $ * mm4ir:it'

Maud Karlsson omval
Leif Danielsson omval
Lars-ErikEriksson omval

Börje Nyström omval

Peter Sagedal omval
Rolf Gatback omval

Bosse Djurberg omval
Kurt Johansson omval

Till suppleanter omvaldes
Bengt Larsson

Rolf Magnusson
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Stämman valde Per-Olov Arnfält till revisor och Arne Larsson till revisor suppleant.

L6. n# ml a:'* a'aZ?'up * r *rÅ r. z z np"

Till valberedning omvaldes:

Bertil Mattsson (sammankallande)

lngvar Jansson

L7 . *a riffiw tltr' *rz'uL*ra

Telia ber om ursäkt för de störningar som varit på nätet och kommer nu under

sommaren bjuda på en betalningsfri månad.

Nils Larsson fick i uppdrag att kontakta Sunne kommun och reda ut om några aktörer

har eller kommer dra fiber till master inom vårt område, och planerar använda sig av

vår kanalisation.

Uppmanades att felanmäla så fort det blir störningar i nätet och att alla berörda gör

det, överlag ansågs det dock fungera bra.

L8.'{:,'k &"r q:'t.r, rynj ?,? ;Ånt:

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet, därefter bjöds det på en

mycket god och uppskattad grill buff6.

Vid protokollet:
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