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 Årsmöte Böckersboda-Håttorp Fiber ek.för. 
 
Dagordning: 

1. Mötets öppnande. Per Aleniusson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Stämman valde Per Aleniusson till 

ordförande för mötet. Stämman valde Fredrik Hansson till sekreterare för mötet. 
3. Godkännande av röstlängd. Frågan bordlades. 
4. Val av justeringspersoner. Stämman valde Carl Johan Borell och Thomas Walkhed 

till justeringspersoner. 
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Stämman beslutade att årsmötet 

har blivit utlyst i behörig ordning. 
6. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes av stämman. 
7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. Fredrik Hansson läste 

upp verksamhetsberättelse och Per Aleniusson läste upp revisionsberättelsen. 
Stämman godkände berättelserna. 

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om 
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Eva 
Walkhed redovisade föreningens balans- och resultaträkning för år 2014. Stämman 
fastställde balans- och resultaträkningen. 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. Stämman beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet för år 2014. 

10. Frågan om arvoden till styrelsen och revisorer. Inga anspråk på ersättningar har 
framförts. 

11. Budget. Per Aleniusson redovisade styrelsens budgetförslag för 2015. Stämman 
beslutade enligt styrelsens förslag. Styrelsen föreslog att föreningen ska ha en 
kassa på minst 50 000 kr. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 
Återbetalning av del av insats ska ske efter årets deklaration. 

12. Medlemsavgift och andra avgifter. Styrelsen föreslog att årsavgiften ska vara 50 
kr/år, plus 30 kr/mån +moms. Stämman godkände styrelsens förslag.   

13. Val av ordförande för ett år. Valberedningen föreslog Per Aleniusson till ordförande 
i föreningen för en tid av ett år. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Eva Walkhed, Daniel Andersson 
och Henric Salmonsson har ett år kvar på sina mandat. Valberedningen föreslog att 
välja Anders Johansson som styrelseledamot på två år. Stämman beslutade enligt 
valberedningens förslag. Valberedningen föreslog att välja Per Aleniusson som 
ordinarie styrelseledamot på två år. Stämman beslutade enligt valberedningens 
förslag. Valberedningen föreslog omval av Jan Samuelsson till suppleant på två år. 
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

15. Val av revisor och revisorssuppleant. Valberedningen föreslog omval av Anders 
Nordström. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. Valberedningen 



föreslog omval av Peter Andersson som revisorssuppleant. Stämman beslutade 
enligt valberedningens förslag. 

16. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande. Styrelsen 
föreslog omval av Carl Johan Borell och Magdalena Wärn samt nyval av Fredrik 
Hansson till valberedningen. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 
Magdalena Wärn är sammankallande. Stämman tackade Kjell Carlsson för hans 
insatser i valberedningen. 

17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens 
stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Per 
Aleniusson redogjorde för föreningens riskanalys, som är ett krav från Post- och 
telestyrelsen. Per redovisade även om en eventuell paraplyorganisation för 
fiberföreningar. Stämman beslutade att styrelsen ska undersöka om att deltaga i en 
ev. paraplyorganisation. 

18. Mötets avslutande. Per Aleniusson tackade stämman för visat intresse och 
avslutade årsmötet. 
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