Föreningsstämma 2021
Carlslids Bredband Ekonomisk Förening,
torsdagen den 25 mars 2021 kl 20.00
Närvarande: Se närvarolista
Plats: Zoom (videokonferens)
1.

Ordförande och sekreterare för stämman
Beslut: Fredrik Domeij valdes till stämmans ordförande och Mattias Lindberg valdes
till stämmans sekreterare.

2.

Röstlängd
Beslut: Röstlängden godkändes med 8 närvarande medlemmar

3.

Justerare
Beslut: Conrad Smielewski valdes till justerare

4.

Utlysande av stämman
Stämman utlystes 11 mars via mail och via hemsidan. Stadgarna säger att den ska
utlysas mellan 2 och 4 veckor innan.
Beslut: Stämman utlystes enligt stadgarna.

5.

Fastställande av dagordningen
Beslut: Dagordningen fastställdes med tillägget ny bredbandsleverantör under övriga
ärenden

6.

Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
a. Ordförande gick igenom förvaltningsberättelse och årsredovisning.
b. Fråga lyftes om avskrivning av datorer och andra tillgångar som inte längre
finns kvar. Ordförande beskrev avskrivningar. Avskrivna tillgångar kommer
att avföras från bokföringen under året.

7.

Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
Beslut: Stämman godkände balans och resultaträkning med förlust på 48 246 kr.

8.

Beslut om resultatdisposition
Beslut: Stämman godkände styrelsen förslag att balansera förlust i ny räkning.

9.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
Beslut: Stämman godkände styrelsens förslag om oförändrade arvoden, 950
kr/år/ledamot, 500 kr/styrelsemöte, 3500 kr/år revisor
11. Motioner/propositioner
Inga motioner inkomna till stämman.
12. Medlemsavgift
Beslut: Stämman godkände styrelsens förslag på oförändrad medlemsavgift, 200 kr/år
13. Övriga avgifter
Ordförande gick igenom styrelsens förslag kring minskade avgifter. Bakgrunden till
förslaget är bland annat byte av bredbands och tv-leverantör. Styrelsens förslag är att
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minska månadsavgiften från 200 kr/mån till 180 kr/mån från och med oktober.
Beslut: Stämman godkände styrelsens förslag.
14. Beslut om budget
Ordförande gick igenom budget för komman verksamhetsår.
Beslut: Stämman godkände styrelsens förslag till budget.
15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
I tur att avgå eller väljas om är ledamöterna Fredrik Domeij och Lennart Schedin samt
suppleanterna David Mörén och Conrad Smielewski
Valberedningens förslag 2021-01-10:
Omval ledamot Fredrik Domeij, Guldvägen 5, 2 år
Omval ledamot Lennart Schedin, Kopparvägen 42H, 2 år
Omval suppleant David Mörén, Kopparvägen 42R, 1 år
Omval suppleant Conrad Smielewski, Kopparvägen 42X, 1 år
Beslut: Stämman godkände valberedningens förslag
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningens förslag 2021-01-10:
Nyval revisor Carl Marklund, Kopparvägen 23, 1 år
Nyval revisorssuppleant Lennart Isaksson, Kopparvägen 45B, 1 år

Beslut: Stämman godkände valberedningens förslag
17. Val av valberedning
Valberedningens förslag 2021-01-10:
Omval sammankallande Kristina Arnberg, Kopparvägen 22, 1 år
Omval David Larsson, Kopparvägen 20, 1 år
Beslut: Stämman godkände valberedningens förslag
18. Övriga ärenden
Ny bredbandsleverantör:
Ordföranden gick igenom det nytt avtal kring bredband och tv.
Ny leverantör blir Sappa.
a. Fråga om aktiv utrustning ställdes. Ordförande förklarade att föreningens
aktiva utrustning, även den i medlemmarnas fastigheter, kommer att bytas.
Arbetet är planerat att genomföras under Maj.
b. Fråga om hantering av mail på domänen carlslid.se ställdes. Olika alternativ
diskuterades, men inga beslut fattades. Om styrelsen hittar ett gångbart
alternativ gällande drift och support av mail kommer styrelsen att teckna avtal
för det. Annars kommer befintliga mailadresser att vidarebefordras och
föreningens medlemmar måste hitta ett eget alternativ. Gmail lyftes som
förslag.
19. Stämman avslutades.
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