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Mötet förklarat öppnat.
Fredrik Åslund valdes till ordförande, Jonas Frej valdes till sekreterare
Röstlängd räknades till 9 stycken.
David Ordoubadian, Niklas Arnberg
Har stämman blivit utlyst i behörig ordning? Ja, godkännes; se dagordning.
Fastställande Dagordning : Fastställd.
Styrelsen :Allt har fungerat bra, av hushåll som är medlemmar är 132/135 inkopplade.
Styrelsen har lagt tid på att sätta sig in i styrelsearbetet och IT-gruppen har åtgärdat
uppkomna tekniska fel. Ny hemsida skapad. Extern kassör hanterar löpande ekonomiarbete.
Lennart Isaksson är revisor. It-gruppen har ersatt Åke och Ulf från tidigare styrelse. Åke
bistått med konsultation gällande tekniskt arbete och styrelsearbete. Ekonomiskt gjorde
föreningen en förlust på 16 000 pga avskrivningar. Förslag att balansera i nästa år. Årets
förlust är mindre pga avskrivningar. ---Rev-berättelse : Kassör god ordning inga
anmärkningar, endast detaljer som justerats. Se bilagan. Avgifterna tillräckliga i nuläget.
God ekonomi.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om årets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen? Beslut : JA, fastställs.
9. Kan ansvarsfrihet för styrelsen beviljas?Beslut : Ja
10. Förslag från styrelse om arvoden till styrelseledamoter och revisorer ; arvode blir oförändrat
(se bilaga) Beslut : Ja, oförändrat.
11. Inga inkomna motioner.
12. Balansering av budget, ska föreningen lägga in räntekostnader under för att täcka upp glapp?
Beslut : Ja
13. 220 kr/månad, oförändrad.
14. Medlemsavgiften ska vara oförändrad? Beslut JA
15. Inga övriga avgifter.
16. Väljer om Jonas Frej till sekreterare, Gunnar Kaati som ledamot, Niklas Arnberg som
suppleant
17. Lennart Isaksson och Agneta Holmgren
18. David Larsson är sammankallande, Katarina suppleant
19. Diskussion fördes enligt följande :
Uppgradering till gigabit. Förslaget är att nya styrelsen tittar på planer, utöka medlemmar och
uppgradera utrustningen.
Byta ut fiberkonverter mot switch.
Byta boxar i fastigheter.
Övergå till gigabit inkommande till nod och ev till abonnenter. David Ordoubadian
hjälper gärna till i detta utredningsarbete. Kapital finns för att utföra uppgradering. Mål att inte höja
avgift.
På hemsidan framgår inte i nuläget tv-utbud och information. Lennart Schedin kollar upp och
ordnar info som Jonas Frej lägger upp på hemsidan.
20. Mötet förklarat avslutat
Notering : Protokollnumrering förskjuten med 1 mot dagordning på grund av tillägg punkt 1 ;
Mötets öppnande.

Justeras :
David Ordoubadian :
Niklas Arnberg :

