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Närvarande: Enligt bifogad röstlängd.
§1 Val av ordförande för stämman
Ivan Sundström valdes till ordförande för stämman.
§2 Val av sekreterare för stämman.
Till sekreterare valdes Roger Pettersson.
§3 Godkännande av röstlängd
Det var 12 personer närvarande varav 12 st röstberättigade enligt röstlängden som
bifogas protokollet (bilaga 1). Röstlängden godkändes.
§4 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes av stämman.
§5 Val av två justeringsmän.
Till justerare valdes Daniel Forsgärde och Ulf Nilsson.
§6 Fråga om kallelse behörigen skett.
Kallelse har gått ut via facebook och via hemsida, samt anslag på anslagstavlor.
Stämman beslutade att kallelsen skett på behörigt sätt.
§7 Styrelsens årsredovisning.
Årsredovisningen har lagts ut på hemsidan, Årsredovisningen gicks igenom,
Stämman antog styrelsens årsredovisning och beslutade att lägga den till handlingarna.
Årsredovisningen bifogas med protokollet (bilaga 2).
§8 Revisorernas berättelse.
Stellan Boström föredrog revisorns berättelse. Revisorn föreslog att stämman
fastställer resultat och balansräkning samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
Revisionsberättelsen godkändes av stämman.
§9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
Resultaträkning och balansräkning fastställdes av stämman.
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§10 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda
balansräkningen. Stämman beslöt att vinsten balanseras i ny räkning.
§11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.
§12 Fråga om arvoden.
Stämman beslöt att det för nästa år skall budgeteras 21000 kronor (exklusive sociala
avgifter) för ersättning till styrelsen. Årsstämman gav styrelsen i uppdrag att fördela
budgeterat arvode inom styrelsen.
§13 Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Styrelsen har under året bestått av 5 ordinarie ledamöter och två suppleanter..
I tur att avgå Daniel Nilsson och Peter Höglund.
(Peter Höglund har flyttat från byn)
Valberedningens förslag: Daniel Nilsson omväljs som ordinarie ledamot på 2 år.
Niklas Börlin nyväljs till ordninarie ledamot på 2 år. Suppleant blir Peter Frängsmyr
som omväljs med två års mandatperiod. Styrelsens andra suppleantplats är vakant
och får tillsättas av styrelsen om behov uppstår. Stämman beslutade enligt
valberedningens förslag.
§14 Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Stellan Boström omvaldes som föreningens revisor fram till nästa årsstämma.
Ingrid Gustavsson omvaldes som revisorssuppleant med ett års mandatperiod.
§15 Val av valberedning.
Ulf Nilsson och Britta Persson valdes till valberedning.
Sammankallande Britta Persson.
§16 Avgifter
Budget för 2017 gicks igenom.
Föreslagen höjning av månadsavgift från 230:- till 250:-/månad från 1/1 2018 för
medlemmar med Internetanslutning via RiksNet..
Föreslagen höjning av föreningens Kabel-TV avgift till 30:-/månad från 1/1 2018.
Stämman beslutade enligt detta förslag.
§17 Motioner
Inkommen motion från Ulf Nilsson och Lage Burström gällande ”Digital byaportal
”världens smartaste by”. Stämman beslöt att styrelsen skulle få i uppdrag att vidare
undersöka möjligheter med utveckling av nätverket.

Innertavle IT
ekonomisk förening

Protokoll

3(3)

Årsstämma 2017-06-19

§18 Övriga anmälda ärenden
Inga övriga anmälda ärenden.
§19 Stämman avslutas
Ordföranden Ivan Sundström avslutade stämman.
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