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Föreningsstämma Landsbygdsnät i Tranemo, Ekonomisk förening.
Datum

2016-05-12 kl. 18.00

Plats

Ljungsarps Bygdegård

1.
Godkännande av röstlängd.
Röstlängden kommer att godkännas när behov uppstår.
2.
Val av stämmans funktionärer:
Till mötesordförande valdes Stephan Bergman.
Ordförandens val av protokollförare var Kent Halldén.
Som protokolljusterare valdes Sture Ernstsson och Ingemar Rudholm.
Rösträknare utses om votering begärs
3.
Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
Stämman ansåg att kallelse har gått ut i stadgeenlig ordning.
4.
Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
5.
Information från styrelsen.
Ekonomi i Mossebo-projektet. Total investering 12 Mkr. Organisationsförslag presenterades.
Vi arbetar lokalt med utsedda ambassadörer inom varje område.
Inom följande områden är arbetet klart:
 Mossebo
 Dalstorps tätort
 Ambjörnarp tätort
 Grimsås tätort
 Ljungsarps tätort
.
Pågående
 Nittorp Hulared
Sedan är planen att koppla in:
 Ambjörnarps landsbygd
 Dalstorp/Ölsremma
 Ljungsarp’
 Nittorp
 Hulared
Vi har haft samförläggning med ÖK El och förvärvat en tomslang av EoN i Grimsås.
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Vi har nu 787 abonnenter.
Den totala ledningsdragningen är idag 153 km. I det kommande projektet ska vi dra 36 mil.
Det egna kapitalet är 12 Mkr.
En ny hemsida är nu på plats - www.Landsbygdsnätitranemo.se.
Vi har fått bidrag från Tranemo Sparbank för 4 områden totalt 400.000 kr.
Samtal pågår med Tranemo Kommun om att de ska svara för service/underhall av näten för
alla fiberföreningar i kommunen.
Ansökan om bidrag från Länsstyrelsen har godkänts under april 2016.
Vi kommer att ha cirka 1600 anslutningar när vi är klara, vilket representerar 30 % av totala
antalet i kommunen.
Vi har svårt att attrahera fritidshus och Tranemobostäder i nuvarande avtal med Telia. Träff
med Telia är inplanerat.
Prislistan presenterades.
6.
Framläggande av styrelsens årsredovisning.
Verksamhetsberättelse upplästes.
Ekonomisk rapport presenterades.
Årets vinst var 893.921 kr med en nettoomsättning på 1 965 846 kr.
Avskrivningstid är 20 år..
Summa tillgångar av markanläggningar uppgår till 13 197 995 kr efter att årets avskrivningar
gjorts med 496 693 kr.
Summa tillgångar 13 852 927 kr.
Summa eget kapital: 11,2 Mkr.
Summa eget kapital och skulder 13 852 927
7.
Framläggande av revisorernas berättelse.
Revisionsberättelse upplästes. Revisorn tillstyrkte att redovisningen var gjord enligt god
revisionssed.
8.
Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning.
Stämman godkände den presenterade resultat- och balansräkningen.
9.
Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Stämman beslöt att årets vinst på 843 891 skall disponeras i ny räkning.
10.
Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och ledamöter.
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.
11.

Beslut om principer för arvoden och andra ersättningar till
förtroendevalda.
Stämman beslöt att behålla nuvarande ordning där inga ersättningar utbetalas.
12.
Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsåret.
Stämman beslöt att behålla nuvarande medlemsavgift på 500 kr per år.
13.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och -suppleanter som ska väljas.
Antalet styrelseledamöter bestämdes till 7 st.
14.
Val av styrelse på förslag av valberedningen:
Följande funktionärer valdes:
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Ordförande:
Stephan Bergman, Mossebo 2 år
Ledamöter:
Bernt Landh, Mossebo 2 år
Kent Halldén, Dalstorp 2 år
Lennart Haglund, Nittorp, 2 år
Sam Allen, Dalstorp 2 år
Per-Olof Olsson, Nittorp 2 år
Eddie Héman, Ambjörnarp 2 år
Suppleanter:
Gösta Sandström,Grimsås
Bengt Andersson,Hulared
Torbjörn Johansson, Ljungsarp
Tommy Börjesson, Ambjörnarp
Johan Rydmark, Uddebo
Jarl Melander har avgått.

Vald till 2017
Valda till 2017
Valda till 2017
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år

15.
Fastställande av antalet revisorer och – suppleanter som ska väljas.
Stämman fastställde antalet till en ordinarie och en suppleant.
16.
Val av revisorer, på förslag av valberedningen:
Som revisor valdes Karl-Johan Kjöllerström.
Till revisorssuppleant valdes Lars-Olof Petterson.
17.

Fastställande av antalet ledamöter och – suppleanter till valberedningen
som ska väljas.
Två ledamöter beslutades.
18.
Val av valberedning, på förslag från styrelsen:
Bo Melkersson och Marcus Gustavsson valdes till valberedning med Marcus Gustavsson som
sammankallande
19.
Eventuella motioner.
Inga motioner var inlämnade.

Vid protokollet

Ordförande

Kent Halldén

Stephan Bergman

Justeras:
Sture Ernstsson

Ingemar Rudholm.

