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FRÖSAKULLS BY EK. FÖRENING
Protokoll fört vid Frösakulls By ek. förenings ordinarie årsstämma söndagen den 25 mars 2018
i Tylebäck Hotell och Konferens, Kungsvägen 1, Frösakull.

§ 1

Stämman öppnas.
Ordföranden hälsade ca 72 stugägare med anförvanter välkomna, och förklarade stämman öppnad.

§ 2

Fastställande av röstlängd.
Stämman ansåg att röstlängdsupprop skulle verkställas senare om så blev nödvändigt.

§ 3

Val av ordförande för stämman.
Till att leda dagens förhandlingar valdes sittande, Anders Lillieberg

§ 4

Val av protokollförare för stämman.
Till protokollförare för stämman valdes sittande, Anita Petersson.

§ 5

Val av två justeringsmän som tillika är rösträknare.
Till justeringsmän och röst kontrollanter valdes Nisse Bengtsson och Mikael Henriksson

§ 6

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
Stämman ansåg att stämman var utlyst i behörig ordning.

§ 7

Styrelsens verksamhetsberättelse.
Ordförande Anders Lillieberg läste upp styrelsens verksamhetsberättelse, som även
hade bifogats kallelsen till årsstämman. Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

§ 8

Revisorernas berättelse.
Revisorn Mikael Henriksson läste upp revisionsberättelsen.

§ 9

Fastställande av resultat- och balansräkningarna.
Kassören Anne Pettersson kommenterade utförligt årsredovisning, resultat- och
balansräkningar per den 2017-12-31 som hade utsänts till medlemmarna i samband
med kallelsen till årsstämman. Allt godkändes i befintligt skick.

§ 10

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
Enligt revisorernas förslag beviljade stämman styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
2017 års förvaltning.

§ 11

Beslut ang. disposition av föreningens vinst enl. balansräkningen.
Styrelsen föreslog att årets vinst på 123.702 kr disponeras så att 6.205 kr avsättes till
reservfonden och 117.497 kr överföres i ny räkning vilket även stämman godkände.
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§ 12

Beslut ang. arvode till styrelse, revisorer och valberedning.
Årsmötet beslutade om följande arvoden för verksamhetsåret 2018
Ordförande
12 000
Kassör
12 000
Sekreterare
12 000
Ledamot
3 000
Suppleant
1 000
Valberedning
1 000
Revisor
1 000
Revisorssuppleant – endast vid tjänstgöring som revisor
Mötesarvoden/tillfälle
500 kr
Timersättning
150 kr/timme
Ersättning i samband med stugbyte
500 kr
Bilersättning
30 kr/mil

§ 13

Val av styrelseledamöter och suppleanter.
a) till ordförande för ett år valdes Anders Lillieberg
b) till ordinarie ledamöter för två år valdes Anne Pettersson, Bo Svensson och Lena
Boström
c) till suppleant för två år valdes Tommy Sandquist

§ 14

Val av revisorer och revisorssuppleant för ett år.
Till revisorer för ett år valdes Mikael Henriksson och Lars-Olov Andersson och till revisorssuppleant Elisabeth Collin

§ 15

Val av valberedning (tre personer för ett år).
Till valberedning för ett år valdes Lars Nilsson, ordförande och sammankallande, samt
Marianne Persson och Håkan Carlsson.

§ 16

Fastställande av årsavgift.
Kassören redogjorde för uppgjord budget för 2018 som visar en god vinst. Styrelsen
föreslår därför att ingen årsavgift tas ut för 2018 vilket även stämman godkände.

§ 17

Inkomna motioner.
Inga motioner hade inkommit.

§ 18

Övriga ärenden.
Kasabs representant Fredric Sköld kunde inte komma till stämman p.g.a. sjukdom.
Styrelseledamoten Bengt Petersson redogjorde för hur styrelsen arbetat med fiberindragningen. I februari träffade styrelsen Skanovas representant Andreas Nilsson och
Kasabs representant Fredric Sköld. Under februari och mars har Cable Quick ringt
runt och försökt ta kontakt med samtliga stugägare. Bengt informerade att om inte
Cable Quick har fått kontakt med medlemmarna, så uppmanades dessa att själva ringa
upp. Dessutom tyckte han att det vore bra om alla närvarande uppmanar de grannar
som ej haft kontakt med Cable Quick att göra detta. Ambitionen är att starta grävningen efter påsk om vädret tillåter. De börjar med stugorna i den södra delen.
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Företagen som kommer att röra sig i området är Kasabs personal som gräver inne på
tomterna, Cable Quick som utför projekteringsbesök samt installationerna,
Andreasson & Lindh som kommer utföra schakten i de allmänna ytorna. Vid själva
installationen går det om så önskas anlita en ställföreträdare.
Frågor om kostnader för ändring av fiberindragningen när huset ska renoveras eller
byggas om på nytt.När det gäller flyttning av anläggning gäller följande: Skanova flyttar på egen bekostnad kanalisation och kabel med tillbehör om så erfordras för ny- och
ombyggnad på fastigheten. Ny-/ombyggnad som kan medföra behov att flytta på Skanovas anläggning ska anmälas till Skanova minst 6 månader innan flyttningen behöver
genomföras.
Vidare uppmanades samtliga som har trädäck att lossa dessa, samt att lyfta bort eventuella plattor så att installationerna kan genomföras.
En medlem efterlyste protokollet från extra föreningsstämman i juli 2017.
Styrelsen lovade att lägga ut detta på hemsidan så fort som möjligt.
§ 19

Stämman avslutas.
Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse. Därefter avslutade ordföranden dagens årsstämma och bjöd in till kaffe och fralla.

Frösakull den 2018-03-25

……………………………………………
Anders Lillieberg, ordförande

………………………………………………
Anita Petersson, protokollförare

……………………………………………
Nisse Bengtsson, justeringsman

………………………………………………
Mikael Henriksson, justeringsman

