
Protokoll fört vid årsstämma 2019 
Odarslöv Räften Fiber Ekonomisk Förening 

 
Datum: 2019-05-06 
Plats: Dammstorps gård 

 
§ 1. Föreningsstämmans öppnande 

Föreningsstämman öppnades av Håkan Jönsson. 
 

§ 2. Val av stämmoordförande 
 
Stämman beslutade: 
- att välja Fredrik Svensson till stämmoordförande. 
 

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

§ 4. Godkännande av röstlängd 
Föreningen har i dagsläget 125 medlemmar. Av dessa är 28 stycken närvarande varav 1 
via fullmakt. 
 
Stämman beslutade: 
- att fastställa röstlängden till 28 röstberättigade. 
 

§ 5. Val av två stycken justeringsmän 
 
Stämman beslutade: 
- att, jämte ordföranden, justera protokollet välja Lars Almqvist  och Emil Gustavsson. 
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 samt styrelsens 
verksamhetsplan för 2019. Slutligen föredrog Cecilia Bynke revisorernas berättelse. 
 
Kommentar från årsmötet: 
   - Not 2 i Resultatrapporten borde förklara att utgiften handlar om arvode. 
 

§ 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 Ekonomisk Förening, i enlighet med styrelsens förslag, 
överföra årets vinst, 148.735 kr, i ny räkning 
 

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen 
 
Stämman beslutade: 
- att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 
 

§ 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 56.000 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: 

- Rickard Ringström, ÅÅMMDD-NNNN (omval) 
- Håkan Jönsson, ÅÅMMDD-NNNN (omval) 
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- Fredrik Svensson, ÅÅMMDD-NNNN (omval) 
 

§ 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.  Jonas Nilsson, ÅÅMMDD-NNNN (omval) 
2.  Martin Walter, ÅÅMMDD-NNNN (nyval) 

 

§ 15. Val av ordförande. 
 
Stämman beslutade: 
- att till ordförande för en period om 1 år fram till slutet av nästa ordinarie 
föreningsstämma valdes Rickard Ringström, ÅÅMMDD-NNNN (nyval). 
 
(Valet genomfördes med handuppräckning med 13 röster för Rickard Ringström och 7 
röster för Jolle Carlestam.) 
 

§ 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 (omval). 
- att till revisorsuppleant för samma period välja Vlade Veljanovski, 
ÅÅMMDD-NNNN (omval). 
 

§ 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 Kristian Sassersson. 
- att till ledamot i valberedningen för samma period välja Hasse Rasmusson. 
 

§ 18. Styrelsens propositioner 
Det har inte inkommit några propositioner från styrelsen. 
 

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

§ a. Enkät nytt avtal 
Årsmötet önskar att styrelsen utför en medlemsundersökning gällande vilka 
operatörer/tjänster/hastigheter och priser medlemmarna är intresserade av i 
samband med att operatörsavtalet ska förnyas. Det kan förslagsvis vara en 
digital enkät som man även tidigare använt.  

§ b. Hastigheten samt kvalitén på tjänsterna i nätet 
Det kom frågor gällande hastigheten och kvalitén på tjänsterna i nätet och 
huruvida A3 tar på sig ansvaret för problemen vi har haft. Styrelsen 
redogjorde för de diskussioner som har varit och meddelade att detta är ett 
stort fortsatt fokus för dem under 2019-2020. 

§ c. Tack till styrelsen 
Årsmötet tackade varmt styrelsen för ett gott utfört arbete under 
verksamhetsåret 2018 
 

§ 21. Mötets avslutande 
Stämmoordföranden Fredrik Svensson tackade för ett bra möte och avslutade stämman.  

 
 

Protokollförare Stämmoordförande 

 

--------------------------------------- --------------------------------------- 
Martin Walter Fredrik Svensson 

 

Justeringsperson Justeringsperson 

 

--------------------------------------- --------------------------------------- 
Lars Almqvist Emil Gustavsson 

 

Bilagor 

- Årsredovisning 2018 
- Verksamhetsberättelse 2018 
- Revisionsberättelse 2019 
- Vinstdisposition 2019 
- Verksamhetsplan 2019 
- Valberedningens förslag till årsmöte 2019 
- Röstlängd 
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