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Protokoll fört vid årsmöte i AFF
den 9 maj 2012.
Ordförande Niclas Nordlander öppnade mötet med att hälsa alla välkomna
§1

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet valde sittande ordförande, Niclas Nordlander till ordförande för årsmötet och Ken
Magnusson valdes till sekreterare.

§2

Fastställande av röstlängd
Mötet enades om att godkänna närvarolistan som röstlängd

§3

Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
Mötet valde Reine Axelsson samt Tommy Evanth att justera protokollet

§4

Mötets behöriga utlysande
Mötet var i god tid utlyst enligt stadgar till samtliga medlemmar via brev samt även till
företag i området. Mötet godkände mötet som behörigen utlyst

§5

Fastställande av föredragningslista/dagordning
Mötet godkände föredragningslistan i sin helhet

§6

Verksamhetsberättelse
Styrelsen redogjorde för verksamheten och läste i stora drag upp verksamhetsberättelsen.
Mötet beslutande att godta verksamhetsberättelsen

§7

Revisionsberättelse
Tommy Evanth redogjorde för det ekonomiska resultatet, Revisorn hade ej vid
årsmötesdagen undertecknat revisionsberättelsen. Mötet godkände rapporten, men
påtalade att revisor skall skriva på resultat-, och balansräkningen som skall läggas ut på
hemsidan efter undertecknade av revisor.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året

§9

Fastställande av arvoden inom Styrelsen
Mötet beslutade att godkänna förslaget om oförändrade arvoden till styrelsen
6500 kr att fördela inom styrelsen.

§ 10 Fastställande av årsavgift
Mötet fastställde årsavgiften till 500 kr, varav 490 kr är serviceavgift samt 10
medlemsavgift.
§ 11 Val av styrelseordförande
Mötet valde Niclas Nordlander till ordförande

§ 12 Val av ledamöter och suppleanter
Mötet enades om att välja samtliga förslag till ledamöter och suppleanter enligt
valberedningens förslag, minst 6 ledamöter samt 4 suppleanter
Ledamöter:
Niclas Nordlander
Ken Magnusson
Anders Stark
Tommy Evanth
Cecilia Edvardsson
Lars Tungel

Boetten AB
Sörman & Partners KB
Stark Telecom AB
Joh. Bruce AB
Klippotekets Fabrik AB
Tungel Bygg AB

Suppleanter
Reine Axelsson
Pamela Hammar

Rörpartner AB
K ruta

§ 13 Val av revisor
För kommande verksamhetsår valde mötet Claes Sjödin, Öhrling Coopers & Lybrand AB
samt Katarina Tungel, Åke Tungel Byggare AB till revisorer
§ 14 Val av två medlemmar som utgör valberedningen
Inga förslag på medlemmar i valberedningen inkom varvid styrelsen beslutade att det
åligger styrelsen att under kommande verksamhetsår att arbeta fram två förslag till
valberedning så fort som möjligt
§ 15 Övriga frågor
Medlem ställde frågan om fiber i Arninge området. Kristina Eineborg, närlinglivschef Täby
Kommun, fick förtroendet att svara på frågan och alla som vill får söka och få tillstånd för
att gräva ner fiber i området. Men först möte ansökan in till kommunen
§ 16 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade den formella delen av årsmötet.
§ 17 Årsmötestalare
Information från Kristina Eineborn om vad som händer i Arningeområdet framöver samt
info från Eon om det nya fjärrvärmeverket

Vid protokollet

Justeras

…………………………….
Ken Magnusson

……………………………
Niclas Nordlander

……………………………..
Reine Axelsson

…………………………….
Tommy Evanth

