VANGAFIBER EKONOMISK FÖRENING

PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA
2020-04-19

§1 Öppnande

Föreningens si0ande Ordförande, Johan Wagnström, hälsade de närvarande
välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.

§2 Val av ordf.
och sekreterare

Till a0 leda föreningsstämman valdes Johan Wagnström och som sekreterare
vid stämman valdes Bert-Ola Nilsson.

§3 Röstlängd

Beslöts a0 låta fastställande av röstlängd anstå Ill behov uppstår.

sid 1 (2)

Till a0 justera protokoll för vid föreningsstämman valdes Mats-Inge Thuresson och
justeringspersoner Kari Hu0unen.
§4 Val av

utlysande

Föreningsstämman ansågs i behörig ordning utlyst genom utskickad kallelse Ill
medlemmarna.

§6 Fastställande

Dagordning för föreningsstämman fastställdes.

§5 Stämmans

av dagordning
§7 Årsberä0else

Årsredovisning samt revisionsberä0else för verksamhetsåret 2019 upplästes.

Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019 fastställdes och årets
av årsbokslut samt förlust fastställdes i ny räkning.
§8 Fastställande
disp av resultat
§9 Ansvarsfrihet

Föreningsstämman beslöt a0 bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

§10 Arvoden

Beslöts a0 lämna arvoden Ill styrelseledamöter och revisorer oförändrad för 2020.

§11 Budget

Budget för verksamhetsåret 2020 fastställdes enligt bilaga.

§12 Medlemsavg

Beslöts a0 lämna medlemsavgi]er och övriga avgi]er oförändrade för 2020.

och övr avgi]er
§13 Val av styrelse
och suppleant

Till ledamot i styrelsen för 2 år nyvaldes Jacob Sachse (2020-2021). Redan valda för
2020 är Johan Wagnström och Bert-Ola Nilsson.
Till suppleant i styrelsen för 1 år omvaldes Mats-Inge Thuresson (2020).

och suppleant

Till ordinarie revisor omvaldes Lars Sahlström och Ill revisorssuppleant omvaldes
Jan Svantesson.

§15 Valberedning

Beslöts a0 valet av valberedning bordlägges Illsvidare.

§16 Övr ärenden

Mats-Inge Thuresson informerade om hur arbetet med a0 ansluta nya fasIgheter Ill
ﬁbernätet fortlöper. Minst 23 nya anslutningar Illkommer under sommaren 2020.
Förutsä0ningarna kring föreningens avtal avseende tjänster med Telia belystes av
Mats-Inge.
Ordförande tackade ledamöterna i styrelsen för insatserna under året och avtackade
den mångåriga styrelseledamoten Ann Djerf Svensson.

§17 Avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade föreningsstämman avslutad.

§14 Val av revisor

