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$'t Mötets öppnandes av Lars Ncrdin sorn hålsade de niirvarande vålkomna.

$2 Till ordftirande för mötet valdes SonjaFransson. Till vice ordförande valdes Lars Nordin
oeh till valdes M'årtin Andrön.

$3 Röstlängdffi godkttndes av mötcf--

$4 Till justerare tillika röstråknare valdes Daniel Claesson och Göran Svensson.

$5 Årsmötetbiftill ftågan om mötet hade blivit utli'st i beh<irig ordning.

$6 Dagordningen faststalldes av mötet.

$7 Förvalfiringsberättelsen gicks igenom av Lars Nordin. Fredrik Höper redogjorde ftir
bidragsnormen. Margaretha Karlsson redogiorde for årsredovisningen, resultaträkning
och balansrtikning. Martrn Andrdn läste upp revisorernas berättelse.
Ärsmritet beslutade att godkåinna redovisningen.

$8 Stiimman beslutade att faststiilia balans- och resuitaträkning samt att Stlimman bsslutade
att fastställa balans- och resultaträkning samt att årets vinst beslutades disponeras så att
50342:- överftires i ny riikning.

$9 Årsmötet beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfri'het for z}rc.

$10 Hittills har det inte utgått något arvode till styrelsens ledamöter för nerlagt arbete.
Styrelsen fOres"lfu att den får mandat att fördela en Hunpsrrmma på ett prisbasbelopp ä

44.800 kr att fördela till de i styrelsen, som utför nåt speciellt jobb.

Årsmötet beslutade att godkiinna detta

$11 För-eslagen budget fur 2017 finns utskickad. Årsmötet bes,lutade att godkiinna denna'och
att medlemsavgiften för 2Ql7 ofrirändrat skall vara 120 kr/år.

$12 Årsmtitet valde Lars Nordin till ordftirande i Holsljunga Fiber Ek.För. för ett år.

$13 Tili ledamöter på Wå år valde Ärsmötet omval för Frank Johanssonn Anders Karlsson,
Percy Edön, nyval för Bengt-Göran Karlsson. Suppleanter pä2 år, Erik Liljerup och
Tobias Hedin. Kvar ytterligare I år iir Margaretha Karlsson, Fredrik Höper, Bernt
Johansson- Bertil Johannisson. Bo Ehn och Martin Andrön.
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$ 14 Till revisorer pa I år valde Årsmötet Anders Fransson och tllf Litzell. Suppleant Erland
Josefsson.

$15 Till vatbcredning valdes Åke Axelsson sammankallandc (omval) ooh Yvonne eiaesson
(omval).

$16 Ftirslag till stadgetindrrngar enl. ny lag rörande skriftlig informatior,, är.en kallelse
elektronislrt, till mediemmar, samt regler for hur och når mankallar till möten
redovisades av Lars Nordin- Slutligt beslut till stadgelindringar tas vid ett extra
medlemsmöte, som kommer att hållas i samband med nåista ordinarie årsmöte.

Mötet beslutade godkiinna detta.

$17 LJnder öwiga frågor framkom kritik mot Wi-Fi prestanda. Styrelsen tog till sig denna
inforrnation och skall undersöka själva, och ta upp detta med NetAtOnce.

$18 Ordfiirande Sonja Fransson tackade för förtroendet och avsiutade mötet.
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