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Protokoll fört vid årsmöte för Täfteå ByaNät Ekonomiska
förening den 16 juni 2010 i Täfteå
$1. Mötet öppnades av Anders Hörnvall som hälsade de närvarande välkomna.
$2. Kallelsen godkändes av årsmötet.
$3. Anders Hömvall valdes till ordförande. Camilla Odell valdes
Daniel Häggmark och Bertil Jonasson valdes till justerare.

till

sekreterare.

$4. En närvarolista fylldes i av de 9 närvanrtde medlemmama.
$5. Ärsmötet fastställde dagordningen.

$6. Anders gick igenom verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen.
$

7. Anders redovisade revisorernas berättelse.

$

8. Årsmötet bevilj ade styrelsen ansvarsfrihet.

$9. Inga motioner har lämnats in.
$10. Anders redovisade fyra forslag från styrelsen.

1.

2.
3.
4.

Ärsmötet
Ärsmötet
Ärsmötet
Årsmötet

beslutade
beslutade
beslutade
beslutade

att
att
att
att

medlemsavgiften ftir passiva medlemmar sänks till 100kr/år.
medlemsavgiften för aktiva medlemmar sänks till 200kr/år.
passiva medlemmar betalar 21000k vid anslutning till nätet.
avgiften ftir nya anslutningar är oforändrat, 28000kr.

$ I l. Följande val gjordes
Anders Hömvall omvaldes till ordftlrande på ett år.
Anders Forsman, Nils Nilsson, Per Björk och Camilla Odell har ett år kvar som ledamöter.
Lena Ahlgren omvaldes till ledamot på två år.
Daniel Häggmark och Jan-Åke Hedlund omvaldes som styrelsesuppleanter på ett år.
Maria Kröger och Marianne Ludvigsson omvaldes som revisorer.
Ärsmötet valde att inte tillsätta nägra revisorssuppleanter.

$

12. Tre stycken övriga frågor togs upp.
Förslag från Bertil Jonasson om att stadgeändring skall ske med ett tillägg om att passir,'t

o

medlemskap skall kunna överlåtas tillny fastighetsägare. Den passiva anslutningens
förmåner i form av lägre anslutningsavgift och medlemsavgift gäller då den nye ägaren av
fastigheten. Ärsmötet beslutade om att tillägget skall göras. Då detta innebär en
stadgeändring måste beslut tas ytterligare en gång vid nästkommande föreningsstämma.

o

Förslag från Maria Kröger om att ändra redovisningsprincip. Årsmötet beslutade ge
styrelsen mandat att besluta om ftirslaget efter att Maria förklarar innebörden av en
ändring vid nästkommande styrelsemöte.
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Nils Nilsson har fått in ärenden kring att axe-funktionerna inte finns i de nya
telefoniboxama vi har via Alltele. Alltele får kritik ftir sitt agerande i frägan. Lena
Ahlgren tar med sig frågan och återkoppling kommer att ske till medlemmarna om vad det
finns ft)r lösning på problemet.
3. Årsmötet avslutades.

Vid protokollet

Ordftirande vid stämman
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Anders Hörnvall
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