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1. Val av ordförande samt sekreterare för stämman
Ordförande för stämman väljs Fredrik Åslund, sekreterare väljs Jonas Frej
2. Godkännande av röstlängden
Röstlängd 6 personer är godkänd
3. Val av en eller två justeringsmän
Till justeringsmän valdes Göran Södermark och Gunnar Kaati
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Stämman finner att så är fallet.
5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
Föreningens ekonomi är god, i nuläget finns cirka 600 000 kr i kassan, kassan kommer dock att minska efter
byte av utrustning i nod och fastigheter. Ny utrustning har inköpts i form av switchar i nod och mediaboxar
till anslutna fastigheter. Hedgefond såldes under året vilket gav ett tillskott i kassan. Se Årsredovisningen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om årets vinst
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Förlust på 20 037 kr balanseras, Föreningsstämman kan ta beslut om fastställande? : JA
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet? Föreningsstämman beslutar JA
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
Styrelsens förslag är att arvoden bibehålls som tidigare? Förslaget bifalles av föreningsstämman, beslut JA
10. Motioner
Inga motioner inkomna.
11. Budget
Lagd till handlingarna.
12. Medlemsavgift
Föreslås vara oförändrad, beslut JA
13. Övriga avgifter
Föreslås att styrelsens uppdrag blir att utreda denna fråga till nästa år då en viss höjning kan bli aktuell pga
framtida investeringskostnader. Bifalles av föreningsstämman.
14. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
Enligt valberedningens förslag, Niklas Arnberg slutar som suppleant. Ny styrelse:
Ledamoter: Fredrik Åslund (omval), Jonas Frej, Göran Södermark (omval), Gunnar Kaati, Lennart Schedin
(nyval)
Suppleanter: inga
15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Enligt valberedningens förslag, Revisor Lennart Isaksson och suppleant Agneta Holmgren
16. Val av valberedning
David Larsson och Kristina Arnberg
17. Övriga ärenden
Frågor om TV-utbud, detta kollas enklast upp av enskild genom att kontakta Sappa.
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18. Avslutning
Mötet förklarades avslutat

Ordförande för mötet:

Sekreterare för mötet:

------------------------------------------------Fredrik Åslund

------------------------------------------------Jonas Frej

Justeras:

------------------------------------------------Göran Södermark

---------------------------------------------------------Gunnar Kaati
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