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Niirvarande deliigare: Roger Astrand, Lats Johnsson, Jan-Erik Larsson, Bengt Jonsson, NilsBorje Friberg, Stig Nissen, Rolf Tallbergi Rickard M6rtensson, Kjell Lennart Andersson
Tommy Nilsson, Brf Jiirnviigsknuten genom Carina Broman

6vriga: Frank Fagerlund, Riksbyggen

$0

Arsmiitets iippnande och godkiinnande av dagordning
Roger Astrand <ippnade mopet och dagordningen godkiindes.

$1

Val av ordfiirande fiir stiirnman
Roger Astrand valdes till or$ftirande for motet. Rdstliingden faststiilldes.

52

Val av sekreterare fiir stiimman
Caina Broman valdes till sekreterare for m6tet.

53

Val av tvfl justeringsmfln (tillika riistrdknare) som jiimte ordfiiranden
justerar protokollet
Jan-Erik Larsson och Rolf Tallberg valdes till protokolljusterare.

$4

Godkiinnande av stdmmails utlysande
Stiimman befanns vara stadgeenligt utlyst.

$5

Styrelsens verksamhetsberiittelse och Revisorernas beriittelse
Frank Fagerlund gick igenom irsbokslut, verksamhetsberiittelse och
revisorernas beriittelse. Dessa godkiindes av stdmman.

56

Frflgan om ansvarsfrihet fdr styrelsen fiir den tid revisionen avser
Stiimman beviljade styrelsen ansvarsfrihet ftjr 2018.

$7

Framstiillningar frfln styrelsen eller motioner frin medlemmarna
Styrelsen har framlagt forslag till nya stadgar fiir att i enlighet med
Lantmziteriets beslut inforliva Eslov Harlosa GA:8 i Harlosa Fiber
Samftillighetsforenings ftirvaltning och i <ivrigt anpassa stadgarna till
Lantmdteriets normal s tadgq for s amfiilli gheter. Stiimman anto g enhiilli gt
styrelsens ft)rslag. De nya stlrdgarna bifogas detta protokoll.

$8

Ersiittning till styrelse, reiisorer och till valberedning

$9

Stdmman beslutade om samina ersiittning som foregiende 6r, dvs 1400 krlFtr till
ordflorande, sekreterare och kassor samt 500 krl6r till ordinarie revisorer + 400
kr/mote till samtliga deltagaye.

Styrelsens fiirslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringsliingd
Ordfiiranden fiiredrog styreliens ftirslag till stat for 2019.
Forslaget innebiir att avgiften per andel under 2019 faststiills till 270krxl2m1n:

3.240kr,attbetalasineng6ngperminadiftirskott,giillandefijrhelaitr2019.

KFg

Fdrslaget inneb?ir ocksi att pvgiften per anslutning under 2019 faststiills till
140krx12min 1.680kr att betalas in en gang per minad i forskott, giillande for
hela20l9. Avgift fiir bredbflndstjiinsten kommer from 2018-01-01 att debiteras
alla som i sitt medgivande dngett att tjiinsten kommer att anvdndas.

:

Styrelsens forslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringsliingd for 2019
godkiindes och faststiilldes av stiimman.

s10

Val av styrelseo styrelseordfiirande och suppleanter
Roger Astrand, Caina Brornan och Rickard Mdrtensson dr sedan tidigare valda
som ordinarie ledam<iter torn stdmman 2020.
Roger Astrand omvaldes pfl 1 6r som ordftirande.
Lars Jonsson omvaldes ph/ ir.
ZoranTrajkovic valdes sorn, suppleariphl 6r.
De nya stadgarna foreskriver minst 2 ledam<iter fr6n respektive
gemensamhetsanliiggning. Sxtra stiimma kommer att h611as snarast ftir inval av
representanter fr6n GA:8 tilf styrelsen.

sl1

Val av revisorer
Stiimman beslutade att anvd,nda Hikan Ekstrand, Yrev AB som extern revisor.
Till interna revisorer valdes Charlotta Pihlemark och Stig Nissen. Till
revisorsuppleant valdes An4a Guspervi.

$12

Val av valberedning
Till valberedning valdes Nils-Bo{

e

Friberg (sammankallande) och Bengt

Jdnsson.
$13

dvriga frflgor
Utbyggnad pi nejden och ansvarsfr8gor vid ev framtida avgriivningar
diskuterades.

$14

Meddelande av plats dlir stiimmoprotokoll hills tillgiingligt
Protokollet kommer att finnas tillgiingligt pi hemsidan www.harlosafiber.se
from 2019-05-08.

$1s

Avslutning
Ordforande avslutade mritet.
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