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1. Mötets öppnande 

Ordföranden, Kjell Tallberg, förklarade mötet öppnat 

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 

Till rnotesordföranden valdes Pelle Thorson och till sekreterare valdes Stig Grundberg. 

3. Godkännande av röstlängden. 

På mötet närvarande 11 medlemmar (inga inkomna poströster). Stämman godkände den framlagda 

röstlängden. 

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 

Stamman valde Antony Olofsson och Anette Swahn till protokolljusterare och tillika rösträknare. 

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

Stämman beslutade att stamman blivIt utiyst i behörig ordning. 
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6. Fastställande av dagordningen. 

Då det inte inkommit några motioner beslutade stamman stryka punkt 17. med den ändringen 

godkände stämman den föreslagna dagordningen. 

7. Styrelsens Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse samt allmän information om 

projektet och grävning. 

Kjell Tallberg redovisade projektets och att det gånga verksamnetsaret grävt ca 9,5 mil för 

kanalisation. Av Projektet aterstår ett 15-tal medlemmar runt Svenshögens badplats. 

Verksamhetsberattelse, Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna (bilaga. 

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets 

vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

Stämman oeslutade fastställa balansräkning och resultaträkning för 2019 samt att fastställa 

disposition, enligt den redovisade balansräkningen, av årets förlust. 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

Stämman bes.utade att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 

Stämman beslutade om oforåndrade arvoden. Arvodet till föreningens styrelse är 200 kronor per 

medlem och år, styrelsen fördelar arvodena inom sig. 

11. Beslut om medlemsavgift kommande verksamhetsår. 

Styrelsens förslag ar oforandrad avgift 

Stamman beslutade i enlighet med Styrelsens förslag. 

12. Val av ordförande 

Stamman bes.utade att va,Ja Arne Olsson till förenirgens ordförande fram till ordinarie 

föreningsstämma år 2021. 
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13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter. 

Till ordinarie ledamot på två år valdes Kjeli Taliberg och Antony Olofsson. 

Till styrelsens suppleanter saknades tyvärr namn. Beroende på hur myndighetens bestämmelser 

kring covk19 och gruppers storlek ändras, planerar styrelsen att kalla till extra stämma senare. Dar 

ges då medlemmar möjlighet till öppen frågeställning. 

14. Val av revisorer 

Till intern revisor saknades <andidat. Föreningens ekonomi granskas av extern auktoriserad revisor. 

15. Val av valberedning 

T.ii valberedning valdes Tornas Olsson (sammankallande) och Anette Swahn. 

16. Förslag till budget. 

Styrelsens förslag till budget för 2020 presenterades, däri ingår en höjning av nätavgiften från 80 kr 

till 100 kr i månaden (bilaga 1). 

Stamman beslutade anta styrelsens forslag tillbudgeten for 2020. 

17. Motioner 

Inga motioner har inkommit. 

18. Övriga frågor 

Frageställare undrade om planerna for etapp 4.5b (Svenshögens badplats). Det pågår diskussioner 

med Stenungsunds Kommun kring samförlaggning av deras V/A som ska förläggas mellan 

Svensnögen och Norra Sågen. Foreningen avvaktar svar från PEAB når arbetena planeras 

genomförande och kostnad för att samföriagga vår fiber 

En annan fråga som Kom upp var vad som skulle behandlas på extrastämman: 

De punkter som i dagsläget är aktuella är, stadgeändring och utökning av vårt fiberområde. 
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-- Såk-reterare: Stig Grundberg 
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Ii 20. Mötets avslutande 

Mötets ordförande tackar för visat intresse och avslutar stämman. 

Protokollet finns tillgängligt på www.frakne.se  den 13 juli. 

Ordföranden: Pelle Thorson 

t?2-Y 

Justerare. Antony Olofsson justerare Anette Swahn 
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BUDGET AR 2021 SODRA FRAKNE 

Antal 
medlemmar 

Pris per medlem ex 
moms, kr/manad 

Summa 
manad 

INKOMSTER 
Nätinkomster: 1 350 100 135 000 
Vi ndkraftverken+ Telia 4 000 4 000 
Inkomster från operatörer 1350 42 57 000 
Medlemsavgifter 1350 45 000 
Bidrag från Jordbruksverket 

Summa inkomster per månad: 241 000 

UTGIFTER 
Serviceavtal 1350 2 -2 700 
Avgrävningar -5 000 
Uddevalla Energi(hyra deras slangar) -4 621 
Interna kostnader Fräkne -42 000 
Lön Fräkne -15000 
Sociala Fräkne (VD+Admin) -9 740 
VD ersättning -16 000 
Ersättning styrelsen -16 667 
Sociala Styrelsen -5237 
Avskrivningar -116667 
Utbetalning mar ki ntr å ng savgift -83 333 

Summa kostnader 9-r manad: -316 965 
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