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Plats: Ljungskile folkhögskola
Datum: 2019-09-04

1. Mötets öppnande
Ordföranden, Kjell Tallberg, förklarade mötet öppnat

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
Till mötesordföranden valdes Kurt Hansson och till sekreterare valdes Stig Grundberg.

3. Godkännande av röstlängden.
Stämman godkände röstlängden. Mötet var mycket välbesökt.

4. Val av två justeringspersoner och fyra rösträknare.
Till att justera protokollet valdes Per Bergström-Jonsson och Susanne Skölden-Ottosson. Till
Rösträknare valdes Stig Holmer, Robert Ottosson, Björn Lindblad samt Nurhan Kovacevic.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Mötet beslutade att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Redovisning om varför föreningen måste använda en annan finansieringsform.
Förslaget diskuterades och Kjell Tallberg redogjorde för den antagna budgeten och att den följer
plan. Föreningen har ca 700 uppkopplade medlemmar och ytterligare ca 200 är i närtid klara för
uppkoppling. Föreningen har idag grävt ned va ca 50 mil fiber och det återstår nu ca 4 mil att
förlägga. Behovet av ökat insatskapital beror i hög grad av allmän ökande kostnadsbild, många
borrningar under väg och järnväg, samt inte minst Trafikverkets tillstånd. Efter en gedigen
genomgång av verksamheten var mötet redo att gå till beslut.
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7. Beslut om att hoja insatskapitalet med 5 000 kr/ 1 250 kr.
Stamman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att alla medlemmars insatskapital höjs, för
primår anslutning från 20 000 kr till 25 000 kr, en höjning med 5 000 kr.
For sekundär anslutning höjs anslutningsavgiften fran 5 000 kr till 6 250 kr en höjning med 1
250 kr.
inkomna röstsedlar var 348 st och 333 av dem röstade för styrelsens förslag och 15 mot. De
fysiskt narvarande rostade med handupprackning, en overvaldlgande majoritet röstade for
styrelsens förslag.

8. Beslut om att annullera den pa årsstamman 2019-06-16 beslutade extra avgift på 70
kr/medlem/månad som var avsedd att finansiera lån som inte beviljades.
Stamman beslutade annullera extraavgiften i enlighet med ovanstående

9. Mötets avslutande
Motets ordförande tackar och avslutar stamman

Protokollet finns tillgang igt pa www.frakne.se den 30 september 2019.
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.G---------Sexreterare: Stig Grundberg

Justerare. Per Bergstr m-Jonsson

Ordforanden: Kurt Hansson
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