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FiberföreningenTrilleholm- Boterstenaekonomiskförening
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1. Mötets öppnande
OrdförandeTrulsWibergöppnademötet med att hälsavälkommenoch visadebilder
och informeradeom hur längtprojektetkommit.Se bif. bildspel.
2. Val av ordförande av mötet
Till ordförandeför mötet valdesLarsSkogsberg
som tackadeför förtroendetatt fä
ledamötet.
3. Ordförandesval av sekreterare
Till sekreterare
valdesAnita Nordqvist.
4. Godkännandeav röstlängden
godkändesoch ladestill handlingarna
Röstlängden
för behovvid eventuell
omröstning.
5. Val av tvä justeraretillika rösträknare
Föreningsstämman
valdeAndersPettersson
och Martin Franzdnatt justera
protokolletoch vara rösträknare.
6. Frägaom stämmanhar blivit utlyst i behörigordning
Föreningsstämman
var överensom att mötet var utlystenligtstadgarna.
7. Fastställandeav dagordning
godkändesmed tilläggav punktenÖvrigafrägor.
Dagordningen
8. Styrelsensärsredovisningoch revisionsberättelsen
TrulsWiberginformeradeom föreningensekonomioch ärsredovisningen
samt
berättadeom verksamhetsberättelsen
som ocksädelgivitsmedlemmarnai samband
med kallelsen.
Revisionsberättelsen
som lämnatsav HelenaSunnanängs,
föreningenrevisorlästes
upp av TorbjörnNordberg.

och resultaträkningensamt om
9. Beslutav fastställandeav balansräkningen
dispositionav ärets vinst eller förlust enli$ den fastställdabalansräkningen.
Föreningsstäm man godkände balansoch resultaträkningenenligt förslaget.

10. Beslut om ansvarsfrihetför styrelseledamöterna
ansvarsfrihet
2015.
Styrelsenbeviljades
för verksamhetsäret
11. Fräganom arvodentill styrelseledamöterna
och revisorer
Förslagkom frän LarsSkogsberg
om en högremedlemsavgiftför 20L7för att ett
överskottskafinnasi kassansä att styrelsenkan fä ersättningför nedlagtarbete.
Dettastod samtliganärvarandemedlemmarbakom.Beslutetblev att styrelsenfär
mandatatt fritt fördelaöverskottetmellansig.
12. Beslutom medlemsavgiftoch andra avgifter
Medlemsavgiften
beslutades
att vara500 kr per medlemför 20t7 efter beslutunder
p u n k tL L .
13. Styrelsenspropositionom frivillig likvidationav Fiber"föreningen
TrilleholmBoterstenaekonomiskförening.
propositionatt likvideraföreningenunder
Trulsinformeradeom styrelsens
innevarande
verksamhetsär
dä föreningeninte har nägotsyftenu när samtliga
medlemmartecknatanslutningsavtal
direktmed Zitius.
gärtill.
Sebif. Bildspel.
Informationgavsom hur en likvidation
pä hemsidanwww.ullervad.se/fiber
Dokumenten
finnstillgängliga

L4,Omröstning.Styrelsensproposition.
a/ Föreningsstämman
fattarbeslutom att föreningen
skallträdai likvidation
dendag
Bolagsverket
utserlikvidator.
b/Föreningsstämman
föreslärtill likvidatorTrulsWiberg.
c/ordförandeTrulsWibergbefullmäktigas
om likvidation
att ingeansökan
till
Bolagsverket.
d/Beslutades
om en extrastämmaden LLaprili Marcihus.
15. Val av ordföranden
Till ordförandevaldesTrulsWiberg.
15. Val av tvä ledamöter och eventuellaersättare
ErikPettersson
och MattiasRickardsson
omvaldessom ledamöter.
SomersättarevaldesTorbjörnNordbergoch Susanne
Törnberg.

17. Val av revisoreroch eventuella ersättare
Till revisorvaldesHelenaSunnanängs
med LarsSkogsberg
som ersättare.
18. Val av valberedningen
Val av valberedning
utgärdä föreningenskalikvideras.
19. övriga frägor
Enfrägavart man vändersigvid eventuellareklamationer
pä fiberbyggnaden
när inte
föreningenfinns kvarkom och svaretär att man fär kontaktaZitiuseller
tjänsteleverantören.
20. Avslutning
Ordförandenför mötet avslutademed att tackaför visat intresseoch tackade
styrelsenfor ett bra utfört arbeteoch avslutademed en apptäd.
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