PROTOKOLL

Protokoll fört vid Föreningsstämma i Tisselskog Fibernet Ekonomisk
Förening den 19 mars i Tisselskogs församlingshem.
Före det formella mötet informerade Peter Sonnius, Bynet om deras förstudie
samt svarade på frågor, likaså Bengt Sandegärd om BENABs roll.

§ 1 Mötet öppnades av ordf. Kenth Wärnebo som hälsade de närvarande välkomna.
§ 2 Att leda dagens förhandlingar valdes Sven Pettersson.
§ 3 Att föra protokollet valdes Jan-Åke Jansson.
§ 4 Att justera protokollet valdes Charlotte Liljeqvist och Henrik Klenfeldt.
§ 5 Beslöts att närvarolistan utgör röstlängd.
§ 6 Mötet fann att mötet varit behörigen utlyst.
§ 7 Dagordningen godkändes.
§ 8 Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.
§ 9 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.
§10 Styrelse och kassör beviljades ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.
§11 Beslöts att omvälja styrelsen i sin helhet, Kenth Wärnebo,Johan Wising,
Hazze Larson, Henrik Klenfeldt och Jan-Åke Jansson som ordinarie.
§ 12 Till föreningens ordföranden omvaldes Kenth Wärnebo.
§ 14 Till suppleanter omvaldes Eric Dader och Yvonne Nordlander Lennartsson.
§ 15 Som valberedning valdes Thomas Johannesson sammankallande,samt
Sofia Eriksson och Karl Ander Andersson.
§ 16 Beslöts att föreningen har för avsikt att arbeta vidare med projektet.
§ 17 Beslöts att inbetald avgift utgör ansökan om medlemskap i föreningen.
Av avgiften utgör 100:- kr insatskapital och 100:-kr utgör årsavgift.

§ 18 Övriga frågor.
A. Dom pengar som medlemmar inbetalt utöver årsavgift och
Insatskapital utgör lån till föreningen.
I samband med utskicket om årsavgifen för 2013 så skall föreningen
anhålla om frivilligt kapital till samförläggning.
B. Iformerade om att föreningen har hos Bengtsfors kommun
asökt om ett lån,som utgör ett förskott till samförläggning
med Vattenfall.
C. Beslöts att föreningen tar fram informationsmaterial till vägar
och till anslagstavlor.
D. Föreslogs att Föreningen bör informera medlemmarna om preliminär kostnad. Kan inte anges idag. En summa på 30000:- plus moms
nämndes.
E.
F.

E. Fortsatt bearbetning av de 260 fastighetsägare som ännu inte
ansökt om medlemskap. Mint 40 av dem vore önskvärt.
F. Föreningen föreslås lägga ut på hemsidan antal medlemmar i de
olika områdena, samt att även lägga ut protokoll mm.
G. Föreslogs att om möjligt kalla fastighetsägare i Baldersnäs
området till informationsmöte under påskhelgen
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