
Protokoll fört vid årsstämma 2017 
Odarslöv Räften Fiber Ekonomisk Förening 

 
Datum: 2017-05-10 
Plats: Dammstorps gård 

 
§ 1. Föreningsstämmans öppnande 

Föreningsstämman öppnades av Håkan Jönsson. 
 

§ 2. Val av stämmoordförande 
 
Stämman beslutade: 
- att välja Jolle Carlestam till stämmoordförande. 
 

§ 3. Anmälan av protokollförare 
Stämmoordföranden utsåg Martin Walter till protokollsförare för mötet. 
 

§ 4. Godkännande av röstlängd 
Föreningen har i dagsläget 124 medlemmar. Av dessa är 38 stycken närvarande varav 5 
via fullmakt. 
 
Stämman beslutade: 
- att fastställa röstlängden till 38 röstberättigade. 
 

§ 5. Val av två stycken justeringsmän 
 
Stämman beslutade: 
- att, jämte ordföranden, justera protokollet välja Anders Wetterberg  och Johan Thånell. 
Dessa valdes även till rösträknare. 
 

§ 6. Frågan om stämmans behöriga utlysande 
 
Stämman beslutade: 
- att stämman var behörigen utlyst 
 

§ 7. Fastställande av dagordning 
 
Stämman beslutade: 
- att fastställa dagordningen i enlighet med protokollet 
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§ 8. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse 
Emma Gustavsson föredrog årsredovisningen med avseende på ekonomi. Håkan 
Jönsson gick igenom föreningens verksamhet från det gångna året. Slutligen föredrog 
Niels Melbye Frederiksen revisorernas berättelse. 
 

§ 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt 
om hur vinsten/förlusten ska disponeras 
 
Stämman beslutade: 
- att fastställa resultaträkning och balansräkning 
- att för Odarslöv Räften Fiber AB överföra årets vinst, 37.241 kr, i ny räkning 
- att för Odarslöv Räften Ekonomisk Förening överföra årets vinst, 32.935 kr, i ny 
räkning 
 

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen 
 
Stämman beslutade: 
- att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 
 

§ 11. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter. 
 
Stämman beslutade: 
- att förtroendevalda, för perioden fram till nästa ordinarie  stämma, ska arvoderas med 
ett belopp som uppgår till maximalt 49.600 kr. 
- att summan ej får vara högre än vad föreningen får in i medlemsavgifter minus 2000 
kr. 
- att fördelningen av arvodet bestäms av styrelsen på konstituerande möte. Beloppet är 
bruttobelopp och måste alltså inkludera eventuella arbetsgivaravgifter, skatter m.m. 
 

§ 12. Fastställande av medlemsavgift för innevarande räkenskapsår 
 
Stämman beslutade: 
- att fastställa medlemsavgiften till 400 kr per år. 
 

§ 13. Val av styrelseledamöter 
 
Stämman beslutade: 
- att till styrelseledamöter för en period om 2 år fram till slutet av nästnästa ordinarie 
föreningsstämma välja: 

- Fredrik Svensson (ååmmdd-nnnn) 
- Rickard Ringström (ååmmdd-nnnn) 
- Håkan Jönsson (ååmmdd-nnnn) 
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§ 14. Val av styrelsesuppleanter 
 
Stämman beslutade: 
- att till styrelsesuppleanter för en period om 1 år fram till slutet av nästa ordinarie 
föreningsstämma valdes i ordning: 

1. Mikael Mårtensson (ååmmdd-nnnn) 
2. Jonas Nilsson (ååmmdd-nnnn) 

 

§ 15. Val av ordförande. 
 
Stämman beslutade: 
- att till ordförande för en period om 1 år fram till slutet av nästa ordinarie 
föreningsstämma valdes Håkan Jönsson (ååmmdd-nnnn). 
 

§ 16. Val av revisor och revisorssuppleant 
 
Stämman beslutade: 
-  att till revisor för en period om 1 år fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma 
välja Cecilia Bynke (ååmmdd-nnnn). 
- att till revisorsuppleant för samma period välja Vlade Veljanovski (ååmmdd-nnnn). 
 

§ 17. Val av valberedning 
 
Stämman beslutade: 
- att till sammankallande i valberedningen för en period om 1 år fram till slutet av nästa 
ordinarie föreningsstämma välja Jolle Carlestam. 
- att till ledamot i valberedningen för samma period välja Anders Wetterberg. 
 

§ 18. Styrelsens propositioner 

§ a. För att uppmana medlemmar att välja autogiro samt kompensera föreningen 
för den tid vi lägger på hantering av vanliga fakturor vill styrelsen införa en 
fakturaavgift på 29 kr för de som ej har autogiro. 
 
Stämman beslutade: 
- att införa en fakturaavgift på 29 kr för de som ej betalar via autogiro. 
 

§ 19. Motioner 
Det har inte inkommit några motioner från medlemmarna. 
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§ 20. Övriga ärenden 

§ a. Avveckling av aktiebolaget 
Styrelsen informerade om att man under 2017 kommer att avveckla Odarslöv 
Räften Fiber AB, och flytta över verksamheten till Odarslöv Räften Fiber 
Ekonomisk Förening. 
 

§ b. Flytt av klientavtal 
Styrelsen informerade också om att man för att kunna avveckla aktiebolaget 
behöver flytta över samtliga klientavtal från Odarslöv Räften Fiber AB till 
Odarslöv Räften Fiber Ekonomiska Förening. Detta kommer kräva att 
samtliga medlemmar fyller i en blankett. Mer information kommer att skickas 
ut per mail samt läggas ut på hemsidan. 
 

§ c. Hur går det med grävning/plöjning i norra delen av Östra Odarslövs by? 
Det går framåt om än långsamt. Det verkar dock som att det öppnat sig en 
möjlighet att gräva i en remsa mellan vägverkets mark och tomterna utmed 
vägen. Det går tyvärr inte att utlova några konkreta datum, men 
förhoppningsvis första halvåret 2017. 
 

§ d. Problem med digital-TV från Sappa, finns det mer information 
Det är digitala störningar som förekommer. Sappa har varit mycket 
tillmötesgående och har lovat att de kommer lösa problemet åt oss. De har 
dock inte kunnat utlova någon exakt tidplan för när problemen är åtgärdade. 
Håll utkik på mailen och på hemsidan för uppdateringar i ärendet. 
 

§ 21. Mötets avslutande 
Stämmoordföranden Jolle Carlestam tackade för ett bra möte och avslutade stämman.  

 
 

Protokollförare Stämmoordförande 

 

--------------------------------------- --------------------------------------- 
Martin Walter Jolle Carlestam 

 

Justeringsperson Justeringsperson 

 

--------------------------------------- --------------------------------------- 
Johan Thånell Anders Wetterberg 
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Bilagor 

- Balansrapport ORF AB 2016 
- Balansrapport ORF Ek För 2016 
- Verksamhetsberättelse 2016 
- Vinst och Förlustdisposition 
- Styrelsens Propositioner 
- Verksamhetsplan 2017 
- Revisorsberättelsen 
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