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Protokoll vid ordinarie föreningsstämma isatelliten Ek. Förening

Datum: 8 april, 2019

Plats: Rya Golfklubb

1. Stämman öppnades av ordförande Mattias Montelin

2. Mötet godkände och fastställde dagordningen (bilaga L)

3. Det fastställdes att kallelse till stämman utlysts enligt stadgarna

4. Till ordförande för stämman valdes Mattias Montelin
5. Till sekreterare för stämman valdes Lars-Olle Nilsson

6. Till justeringsmän valdes Tora Persson och Niklas Montelin

7. Röstlängden fastställdes till 9 personer (bilaga 2)

8. Ordf. fördrog styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 3 sid 2/6)

9. Stämman fastställde resultat- och batansräkning (bilaga 3, sid 4-516). Medlem Sten-Åke

Wahlström påpekade att vissa underlag inför stämman inte kunde återfinnas på föreningens

hemsida och/eller koinmit dit väldigt sent.

10. Stämman godkände att årets resultat överfördes i ny räkning (bilaga 3, sid 3/5) efter
genomgå ng av fören i ngens redovisn ingsföringsbyrå (Jenn ie Blomgren)

11. Revisor Christer Karlsson !äste upp revisionsberättelsen (bilaga 4)

12. Stämman fastslog ansvarsfrihet för styrelsen.

13. lnga framställningar från styrelsen fanns.

14. lnga motioner från medlemmarna fanns.

15. Ersättning till styrelsen och revisorn presenterades fiulbord) och godkändes av stämman.

16. Styrelsens förslag till budget och årsavgifter 2020 presenterades (bilaga 5) och godkändes av

stämman.

17. Stämman godkände valberedningens forslag till ny styrelse (bilaga 6)

18. Stämman godkände valberedningens förslag till ny revisor {Christer Karlsson)

19. Stämman godkände omval av Henrik Thurdin till Valberedning.

20. övriga frågor: Tora Persson önskade att styrelsen verkade för återinförande av kanal 10 & 11

som försvann i samband med övergång till digitalisering. Sten-Åke Wahlström föreslog att
styrelsen tar fram ett program med åtgärder för framtiden med tanke på konkurrensen från

fiber och andra nya alternativ.

21. Protokoll från stämman kommer att finnas på hemsidan satellitenef.se samt på Hörnan.

22. Stämman avslutades.

Ordfö rande/Mötesordföra nd e Sekreterare Justeringsmän
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Tora PerssonMattias Montelin Lars-Olle Nilsson

Niklas Montelin


