
Protokoll 20fi-A5-07.

Årsmöte med Östra Tönnet fiber ekonomisk fiirening.
(org.nr 769631-7200)

Plats: Bågskytten Ekshärad
Tid: Söndag 7 maj kl.18.00.

1. Mötets öppnande.
Ordftirande Thomas Persson öppnade mötet och håilsade våilkommen.

2.Val av ordffirande ftir mötet.
Till ordfrrande valdes Johnny Lövgren.

3.Ordffrandes anmälan av sekreterare fiir mötet.
Till sekreterare anmtfldes Margareta Johnsson.

4.Val av justerare tillika rösträknare ör mötet.
Till justerare och röstr?iknare valdes Margot Olsson och §verker Svensson.

5. Fråga om mötet blivit behörigt utlysr.
Utlysningen godkiindes.

6. Godkiinnande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

7. Godkåinnande av röstliingd.
Röstlåingden godkåindes.

8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberiittelse.
j'mlsdsyisningen och revisionsberättelsen godkåi:ndes.

9. Redovisning av fiireningens ekonomi
Kassören redovisade fiireningens ekonomi.

lO.Beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvars&ihet.

ll.Frågan om arvoden fiir s§relseledamöter och revisorer.
Inga arvoden utgår.

l2.Årsavgift och andra avgifter.
Inga avgifter tas ut 20t7.

13.Vhl av ordftirande 2017.
Thomas Persson valdes till ordfiirande (omval).

14.Val av vice ordfbrande 2017.
Mats Berglund valdes till vice ordfurande (omval).



15. Val av s§relseledamöter 2017
Till sgnelseledamöter valdes Kenneth Eriksson(omval),Per Nordlund (omval),
Ame Berghmd (omval), FrcdrikNordhmd (nyval), Christina Bratt (nyval)

16. \äl av revisorer 2017.
fil revisorer valdes KerstinAndersson, Marita Södergren.
Suppleant utsågs ej.

lT.Yal av valberedning,två personer vaxav en sammankallande 2017
Till valberedning valdes Margareta Johnsson, sammankallande,
Påir Johnsson.

18. Medlemsmotioner.
lnga motioner har inkommit.

19. Meddelande om var och nåir mötesprotokollet iirti[gåingligt.
Protokollet finns på hemsidan efter 14 dagar.

20. Övriga fragor.
Inga övriga frågor framkom.

21. Mötet avslutas.
Johnny avslutade mötet och tackade ftir visat intresse.
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Ekshärad 2017-03-09

Verksa mhetsberättelse för

Östra Tönnet fiber ekonomisk förening
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Under årei 2*16 har eit antal personer saml*ts oe h i:ii*=i ** f*rrn!ng vars irrtres;*;; *r +it
försöka skapa fibe r*nsiut*ing till hush&ltrem p* östra sician !{"lar!!r":*+ ri:eii;* iail*n r:ch

Stackerud och därmed skap* e r: r:':adern infrastuktr:r ivårt orrnråri*.

En ek*r:*misk f*r**i:":g h*r i:!ieiai= och ;"*gisir*rais å:*-= **1*gsverket och föi'e r:i:-ig*:-; -=r i

dagsläget 57 medlemmar'

Under året har sju prstoköllförda muter: g*n*r'nf*r"ts s+l-t ett större infor;^r'laii*nsm*t* på

g**:la k*mmu*shuset, Bågskytten därJohnny Lövgren från Hagf*r: kct-ni';;*i: **ii*g *rå"1

informeraCe.

Förutsättningarna v;d d*i gäiler r-i:öjligheten 
=tt söka bi*r*g har förändrats r-ejält r-inder årct

viiket har rnedfört ati i:! int* hai' kunn*t söka iU-bldr+g f;$5, i.+rdbrirksverker snrn tänkt. Vi

har med Hagfors kcrnr,r*ns hjäip forsökt skapa ar;di"a rr:*jiighi*ter till att brygg* t!!:c!'1!!l en

rirnlig kostnarl.

När vi nu stän8er vårt första verksamhelsår är det {"}'1e{i stor föri-'t*ppr:ii-ig +ri: *=åi;r.:!=,-;: vi g*r

in i 2G17 och tr*:" på en lyckad fibersatsning i *mrå*i*i.
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lnsats:

Medlemsavgifter

Totalsumma

Bankavgifter

Kontorsmarial

Bolagsverket

Totalsumma

Hornnäs den31,lL22O16

ARSREDOVISNING AR 2OL6

IN KOMSTER

5700:-

11000:-

16704:-

UTGIFTER

675,90:-

447-

1100:-

2222,90-

SALDO VID ÅRETS SLUT

1.4 477,10-

Arn e Be rgl u nd---------'_fu?*'



REVISlONSBERÄTTELSE

Undertecknade som är valda till revisorer i Östra Tönnet Fiber Ek för.

Vi har granskat räkenskaper för Östra Tönnet Fiber Ekonomisk förenings
redovisning för tiden UL - 3L112 20L6.

Redovisningen är riktigt och rätt utförd och vi tillstyrker därför att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20L6.

Ekshärad 2017-05-04
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Kerstin Andersson Marita Södergren /


