
$örviggeväge*s
$ a rcfå I I ig: hek$F*ren*$rgi

2017-03-26
Org nr 717913-2464

Protokoll från ordinarie stämma är 2017

Tid: Söndagen den 26 mars20l7 Plats: Vigge Bygdegård
Närvarande: Se bilaga I

Leif Bemtsson, styrelsens ordforande, hälsade alla välkomna.

L. Val av ordförande ftir stämman
Till ordlorande lor stämman valdes Leif Berntsson.

2. Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare lor stämman valdes Ove Hannö.

3. Val av två justeringsmän tillikå rösträknare
Eva Kristow och Katarina Hellberg valdes utöver ordftiranden ftir stämman att justera protokollet.

4. Upprättande av närvarolista och underlag för rösflängd
Niirvarolista upprättades.

5. Formerna ftir stämmobeslut
Niirvarolistan iir röstltingd. Röstlängd enligt andelstal upprättas och godkänns vid behov.

6. Godkiinnande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes.

7. Fråga om mötet är behörigen utlyst
Kallelse har skickats ca 513 per brev/e-post, samt påminnelse per brev/SMS i det fall kvittens ej
erhållits vid e-postutskick. Stadgarna säger att kallelse ska skickas senast 14 dagar fore mötet. Alla
underlag ftir beslut har varit tillgängliga vid kallelse. Stämman ansåg att mötet var behörigen utlyst.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- samt balansräkning
Verksamhetsberättelsen samt bokslutet presenterades och godkiindes samt lades till handlingarna.
Leif berättade utflorl i gt om Pal sj öbroproj ektet.

9. Revisornsberättelse
Revisoms berättelse lästes upp.

10. Fråga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet ftjr räkenskapsåret 2016.

11. Behandling av propositioner och inkomna motioner:
Inga motioner eller propositioner har framlagts.

Styrelsens fiirslag till Underhållsplan ftir GA:4 2017 inkl underlag ftir fondering
Stämman godkände underhållsplanen och beslutade att 35 000 kr ska fonderas är 2017.

Styrelsens fiirslag till utgifts- och inkomststat och framläggande av debiteringslängd
Inkomst/utgiftsstat (bilaga 2) presenterades och fastställdes av stämman. Debiteringslängden
framlades utan anmärkning. (bilaea 3)
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Beslut om arvode till sfyrelsen
Stämman beslöt att inget arvode utgår. Kostnadsersättning kan utgå enligt budget.

Val av 2 styrelseledamöter ftr 2 ilr till stämman 2019
Göran Höglund och Leif Bemtsson valdes till ledamöter. (Not: Ove Hannd sitter till stämman 20lg)

Val av styrelseordförande.
Leif Berntsson valdes till styrelsens ordforande.

Val av 2 styrelsesuppleanter fiir 1 år
Lennart Svensson nyvaldes och rommy Hedlund omvaldes som suppleanter.

Val av revisor och revisorssuppleant för 1 år
Barbro Hegrelius Jonsson valdes till revisor och Joakim Haga valdes till revisorssuppleant.

Val av 2 deltagare i valberedning till nästa stämma
Ingrid Höglund och Micael Högbom omvaldes till valberedning ft)r ett år.

Övriga frågor
Börje Norbäck påpekade att vägskälet SvartåsvägerVSörviggevägen är flor trång ftir kopplad lastbil.

Ulf Sjölinder ftireslog att fastboende längs Sörviggevägen kontaktar ServaNet med en
intresseanmälan lor fiber. Om hälften av de fastboende har intresse kan kostnaden maximeras till
ca 25 000 krlfastighet enligt kommande beslut i Sundsvalls kommun

Meddelande om tid och plats där stämmoprotokoll ska finnas tillgängligt
Protokollet skickas senast den 3:e april2017 per e-post/brev med uppgift om debitering.
Alla handlingar finns på hemsidan sorvigge.se från och med detta datum.

Tid och plats fiir protokolljustering
Sekreteraren skickar utkast per e-post. Protokolletjusteras senast 2713 2017.

Mötet avslutas
Ordftiranden forklarade mötet avslutat.
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