Sikudden med omnejd - Byutvecklingsförening
Årsmöte
2018-04-21 kl 14.00 Röfors Folkets Hus

§1. Mötets öppnande av Bengt Hammas.
Röstlängden fastställdes till de närvarande på mötet.
Det var 9 personer närvarande vid mötet.
§2. Val av mötets ordförande och sekreterare.
Till mötesordförande valdes Göran Månsson.
Till mötessekreterare valdes Gunilla Strand.
§3. Val av protokolljusterare.
Mötet valde Bengt Hammas.
§4. Fastställande att mötet har blivit i laga ordning utlyst.
Alla på mötet var eniga att så var fallet på hemsidan och via mail.
§5. Fastställande av föredragningslistan.
§6. Beskrivning av verksamhet och förvaltning.
6.a. Verksamhetsberättelsen presenterades.
-Styrelsen har haft 3-4 möten under året.
-Återkommande kontakt tagen med kommunansvarig angående fiberutbyggnaden.
-IP-only har tagit över projektet. Kommunikationen ska ske med dem angående
projektet.
6.b. Förvaltningsberättelsen presenterades och godkändes.
§7. Revisionsberättelsen. Revisorerna presenterade sin granskning. Godkändes av mötet.
§8. Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2017.
§9. Budget och verksamhetsplan för 2018 presenterades samt godkändes av mötet.
§10. Medlemsavgift för 2019.
Diskussion om avgiften för nästa år.
Beslut blev att behålla avgiften med 150:- per fastighet för år 2019.
§11. Inga förslag eller motioner har inkommit.
§12. Val till styrelsemedlemmar enligt:
1. Bengt Hammas väljs till ordförande på 1 år.
2. Sören Holmberg och Gunilla Strand väljs till ledamöter på 2 år vardera.
3. Göran Månsson väljs som revisor på 2 år.
4. Som valberedning i 1 år väljs Mikael Strand som sammankallande och Christopher
Hallblom som ledamot.
Styrelsen får i uppgift att åter aktivera en arbetsgrupp vid eventuellt behov.

§13. Information om aktuellt läge för SOBU och diskussion om framtiden.
Stämman föreslår att medlemmarna i föreningen får komma in med förslag på fler aktiviteter, för att
bedöma fortsatt aktivitet inom SOBU. I dag är den primära frågan fiberutbyggnad.
Nästa års stämma får bedöma frågan inför framtiden för föreningen.
§14. Mötet avslutas
Göran Månsson avslutar mötet.
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