
PROTOKOLL NONT VID HART,OSA F'IBER
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2017,04-26

Niirvarande deltigare: Roger Astrand, Lars Johnsson, Johan Nordfrilt, Mikael Karlsson, Jan-
Erik Larsson, Claes Levin, Lennarl Andersson, Brf Jiirnviigsknuten genom Carina Broman

Ovriga: Lena Larsson, Thomas Brcic

$1 Arsmiitets iippnande och godkiinnande av dagordning
Roger Astrand dppnade mcjtet och dagordningen godkiindes.

52 Val av ordftirande fiir stflmman
Thomas Brcic valdes till ordforande ftir mritet.

$3 Val av sekreterare fiir stiimman
CarinaBroman valdes till sekreterare f6r mdtet.

$4 Val av tvfr justeringsmiin (tiltika riistriiknare) som jiimte ordfiiranden
justerar protokollet
Mikael Karlsson och Lena Larsson valdes till protokolljusterare.

$5 Godkiinnande av stflmmans utlysande
Stiimman befarrns vara stadgeenligt utlyst.

$6 Styrelsens verksamhetsberiittelse
Ordftiranden gick igenom 6rsbokslut och verksamhetsberiittelse.

57 Revisorernas beriittelse
Ordfdranden liiste upp revisorernas beriittelse.

58 Frigan om ansvarsfrihet fiir styrelsen fiir den tid revisionen avser
Stiimman bevilj ade styrelsen ansvars frih et for 20 I 6.

$9 Styrelsens fiirslag till Verksamhetsplan for 2017
Roger Astrand gick igenom foreningens verksamhetsplan fdr 2017.

$10 Behandling av motioner till stiimman
Inga motioner hade liimnats in till stZimman.

$11 Ersiittning till sfyrelse, revisorer och till valberedning
Stiimman beslutade om samma erslittning som ftiregfiende 6r, dvs 1400 kr/6r till
ordftirande, sekreterare och kassdr samt 500 kr/6r till ordinarie revisorer.

$12 Sfyrelsens ftirslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringsliingd
Den budgetfor 2017 som tagits fram i samarbete med Riksbyggen giiller och
resulterar i en m6nadsavgift ph270 kr + 140 kr/minad per uppkoppling.
Debiteringsliingden finns pi hemsidan.
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Val av styrelse, styrelseordfiirande och suppleanter
Pi grund av.avhopp och en eventuell utdkning av styrelsen med representanter
fr6n den Gemensamhetsanliiggning som kommer att bildas pi nejden beskjt
stiimman att styrelsen i dagsliiget kan begriinsas till 4 ordinarie ledamdter.
Ordf Roger Astrand samt ledamciter Johan Nordftilt och Carina Broman iir sedan
tidigare valda tom stiimman2}l8.
Lars Jonsson valdes som ledamot fiir ytterligare 2 flr.

Val av revisorer
Stiimman beslutade att anviinda H6kan Ekstrand, Yrev AB som extern revisor.
Val av interna revisorer hiinskrits till planerad extrastiimma.

Val av valberedning
Val av valberedning hiinskdts till planerad extrastiimma.

Ovriga frigor
Avflyttning och administrativa rutiner i samband med detta diskuterades.
Flyttning skall anm?ilas till styrelsen som i sin tur informerar Riksbyggen.
Styrelsen tar frarn blankett/formuliir pi hemsidan for detta.

Meddelande av plats diir stiimmoprotokoll hfllls tillgiingligt
Protokollet kommer att finnas tillgiingligt pi hemsidan www.harlosafiber.se
ftom2017-05-10.

Avslutning
Ordfcirande avslutade mdtet.

)f/ua da,V-w--
Lena Larsson
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