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Ordforande Jan Theliander oppnar motet och halsar alla valkomna.

Val av stammofunktionarer.
Till ordforande for motet valjs Benny Jonasson
till sekreterare Susanne Borssen
och till justerare Kent Nilsson och Sigvard Linde

Godkannande av kallelse till stamman.
Kallelsen har skickats ut via mail till de som har, till ovriga via brev, samt pa byalagets
hemsida. Stamman godkanner kallelsen.

Faststallande av dagordningen.
Dagordningen faststalls med tillagget att rostlangd upprattas om nagon fraga sa
kraver.

Foredragande av verksamhetsberattelsen.
Foreningen har nu 106 vattenabonnenter och 245 bredbandsabonnenter. Under aret
har man kopt in 14 320 m' vatten vilket overensstammer val med det som gatt at
enligt fastigheternas matare.
Bredbandet har fungerat tillfredsstallande.
Man har under aret begart en kompletterande forrattning av lantmateriet for bade
vatten och bredband.
Under aret har man ocks haft en konflikt med en markagare som begart av
kronofogden att freningens egendom ska avhysas fran hans mark. Kronofogden
avslog hans begaran.

Foredragande av den ekonomiska berattelsen
Kassoren redogor for det ekonomiska laget. Avgiften for vatten har sankts till 100
kr/manad eftersom vattenanlaggningen nu ar betald. Forbrukat vatten kostar 9 kr/m'.
Fiberanlaggningen ar fardigamorterad om 3 ar, om allt gar enligt plan. Vi betalar
fortfarande det mycket fordelaktiga priset pa 249 kr /man for bredband till Telia.

Revisorernas berattelse lases upp och godkanns.

Fragan om ansvarsfrihet for styrelsen.
Stamman ger styrelsen fortroende och ansvarsfrihet

Beslut om arvoden for 2021
Styrelsens arvode har varit 65 000 kr och stamman beslutar att den inte ska andras.
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Beslut om budgeten f6r 2021
Budgeten ar nastan en kopia av foregaende ar, men det finns signaler om att
kommunen ev kommer att hoja avgiften for vattnet.
Nar fibern ar fardigamorterad kommer avgiften minska.

Faststallande av styrelsens storlek.
Styrelsen har bestatt av 7 personer och man beslutar att det ska vara oforandrat.

Val av styrelseledamoter.
Roger Johansson, Benny Larsson och Jan Theliander har 1 ar kvar. Sture Fredriksson,
Bengt-Ake Karlsson och Rickard Pettersson valjs om pa 2 ar. Susanne Borssen avgar
och ersatts av Angelica Jacobsson, som aven hon valjs pa 2 ar.
Till ordforande valjs Jan Theliander pa 1 ar.

Val av tva revisorer och tva ersattare.
Per-Ake Henriksson och Christin Slattmyr valjs som ordinarie. Mikael Johansson och
Ann-Marie Jonasson valjs som ersattare.

Val av valberedning.
Till valberedningen valjs pa 1 ar Peder Hansson, Kent Nilsson och Benny Jonasson.
Peder Hansson ar sammankallande.

Stammoprotokollets tillganglighet.
Protokollet skickas ut via mail till de som angivit sin mailadress, det finns ocksa pa
byalagets hemsida. Vill man ha det pa annat satt kan man hora av sig till Benny
Larsson.

Ovriga fragor
Fragan om vad det kostar att ansluta sig om man vill ha bredband avhandlades. Telia
kostar drygt 4000 kr, foreningen 6500 kr och sa tillkommer kostnaden for gravning.
Foreningen betalar for blasning/inkoppling. Pa vissa stallen ar det trangt, men pa
nastan alla stallen finns det fortfarande reservkapacitet, trots att antalet abonnenter
okat fran ursprungliga 100 st till nuvarande 245 pa 11 ar.
En asikt om att alla som vill ska kunna fa ga med, aven dar det inte langre finns plats
diskuterades. Det ar fullt mojligt att bygga ut systemet, men de medlemmar som varit
med sedan start ar knappast beredda att vara med och beta la den utbyggnaden.

Stamman avslutas och ordforande tackar Susanne Borssen for hennes insatser i
styrelsearbetet och halsar Angelica Jacobsson valkommen.

.......,.-JLL .oprande Jan Theliander

Justerare Kent Nilsson
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Sekreterare for motet Susanne Borssen


