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Engelnet Ekonomisk Forening 

Protokoll fran arsstamma 2017-06-25 i Sockenstugan, Vastervala 

Forutsattningar 
68 medlemmar narvarade (foregaende ar 39). Alia antecknades vid ingangen. 
1. Va l av ordfbrande och sekreterare v id s tamman 

Valdes Kurt Ericsson t i l l ordforande och Hans Philip t i l l sekreterare 

2. Godkannande av rdstlangden 
Narvarolista var utlagd vid ingangen och upptog 68 namn. Godkandes som 

^ rostlangd. 

3. Va l av tva justerare t i l l ika rostraknare 
Valdes Sune Mossberg, Angelsberg, och OUe Olsson, Halvarsviken. 

4. Fragan om s tamman blivit ut lyst i behdrig ordning 
Kallelse t i l l denna foreningsstamma har den 22 maj skickats med email tUl 
foreningens medlemmar Sc imt informerats om pa foreningens hemsida 
\vw\v.engelnet.iiu Stamman godkande utlysningen av motet. 

5. Faststal lande av dagordningen 
Den foreslagna dagordningen godkandes (samma som strukturen i detta 
protokoll). 

^ 6. Styre lsen informerar om pagaende arbete med instal lation av fiber 
inom foreningen 
Rolf Skoglund gav en utforlig presentation av projektets framdrift och 
ekonomi. En del fragor stalldes och fick svar. Bilden som kommunicerades var 
positiv. Ur bidragssynpunkt kan vi maximalt ha 321 anslutningar och vi har 
nu 301 och hopp om nagra ytterligare. 

Kombinationen av medlemmarnas inbetalda investeringsandelar och loftet om 
bidrag fran myndigheterna, gor att foreningens tillgangssida ser bra ut . 
Foreningen har ocksa ett lofte om kredit hos Handelsbanken for den handelse 
att utbetalningen av bidrag vid nagot tiUfalle skuUe bli forsenad. 

Kalkylen for kommande arbeten samt en reservation for underhall under 5 ar 
pekar pa att ekonomin skall ga ihop med viss marginal. 

7. Behandling av styre lsens arsredovisning och revisionsberattelsen 
Rolf Skoglund presenterade arsredovisning och revisionsberattelse. 
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8. Beslut om: 
a. Faststdllande av resultatrdkningen och balansrdkningen samt om hur vinsten 

eller forlusten enligt den faststdllda balansrdkningen ska disponeras. 
Styrelsens forslag godkandes, vilket innebar att arets forlust pa 786 kronor 
overfors i ny rakning. 

b. Beslut om ansvarsfrihet at styrelseledamotema 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

9. Beslut om: 
a. Faststdllande av arvode till styrelse och revisorer 

Inget arvode skall utga t i l l styrelse eller revisorer, men en reservation av 15 
tkr . har gjorts i budgeten for den handelse revisionen skuUe krava extern 
hjalp. 

^ b. Faststdllande av medlemsavgift och driftavgift for kommande verksamhetsdr 
Ingen medlemsavgift eller driftavgift skall utga under det kommande aret. 

10. V a l a v : 
a. Styrelseledamdter och eventuella styrelsesuppleanter 

Sammankallande i valberedningen, Hans Philip, begarde att fa overta 
ordforanderoUen under denna punkt, vilket beviljades av stamman. 

Han betonade att de uppfattningar hos valberedningen som nu skuUe 
presenteras, inte far uppfattas som kr i t ik eUer ifragasattande av den 
hittillsvarande styrelsen, snarare som omtanke om dess medlemmar. 

Lamnades en redogorelse for valberedningens uppfattningar att man inte bor 
ha styrelsesuppleanter eftersom det kan inverka menligt pa kontinuiteten i 
styrelsearbetet, samt att det behovs fler personer i styrelsen, och att det ar 
viktigt att tillampa gangse modell for vaxelvis val av styrelsemedlemmar. 
Stamman godkande valberedningens synsatt. 

Omvaldes Kurt Ericsson t i l l ordforande pa ett ar. 

Omvaldes Sebastian Ericsson t i l l ledamot pa ett ar. 

Valdes Barbro Ekdahl t i l l ledamot pa ett ar. 

Omvaldes Rolf Skoglund t i l l ledamot pa tva ar. 

Valdes Bjorn Clasenius t i l l ledamot pa tva ar. 

Valdes Rolf Hellstrom t i l l ledamot pa tva ar. 

Aterlamnades ordforanderoUen t i l l Kurt Ericsson. 

b. Revisorer och eventuella revisorssuppleanter 
Jorgen Frojd var tidigare revisorssuppleant, men hade efter Rune Widens 
bortgang genomfort arets revision. Pa valberedningens forslag valdes Jorgen 
Frojd nu t i l l ordinarie revisor pa ett ar. 

^ f l ^-'^ 
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Sammankallande i valberedningen, Hans Philip, betonade att det var 
kontroversiellt att foresla sig sjalv tUl revisor, men detta godkandes av 
stamman och Hans Philip valdes t i l l revisor pa ett ar. 

Foreningen har saledes nu tva ordinarie revisorer och ingen suppleant. 

c. Valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande 

Omval av Lena Carsall och Hans Philip foreslogs, men Hans papekade att det 
kunde vara oforenligt att en person ar bade valberedare och revisor. Stamman 
ansag inte detta, och Lena Carsall och Hans Philip valdes darfor t i l l 
valberedning pa ett ar. 

11. dvriga arenden: 
Inga motioner har inkommit (ska inkomma senast 26 maj). 

Nasta arsmote beslutades t i l l 24 j u n i 2018 klockan 10:00. Plats meddelas 
senare. 

12. Motets avslutande 
Ordforanden tackade for medlemmarnas visade intresse. 

Stamman uttalade ett stort tack t i l l den hittillsvarande styrelsen som har gjort 
ett mycket gott jobb! Det betonades att detta tack skulle tas t i l l protokoUet! 

Vastervala 2017-06-25 

Hans Phil ip 

Sekreterare 

K u r t Ericsson 

Ordforande 

, S^/fU /'.VK i'X-<'i 
Sune Mossberg^^ > )he Olsson 

Juster ingsman Juster ingsman 


