Bjurtjärns Fiber ekonomisk föreni ng

Tidpunkt:

2021{e17 k|19.ffi

Plats:

{väggeshyttans Bygdega rd

§1

tdlötetsäpgprde

§2

Yal an ordföra*de för stiimr*a* och val atr proto&ollfilrare
Stärnrnän va*de Eric Eirgerssan

till ordfärande sch Jan4lsv

Blix

tiif sekreterare för

stårnman
§3

€§dkåinnarde ar

röstläedsl

Stämman ecdkåfid€ röstläagden. 21 röctberättigade medlemmar dettos på stämman
av ca. 76S.

§+

Yat av två iustedtugnän och tästrä*märe
Elisabeth Nyström sch Michael Jshansson valdes-

§5

Frågpn ora stämman bltvitutlln§t i

khärigordnirg,

Ståmman hade utlysts i behfir§ ordning"
§6

fa*#Ilande

av

desrd*ing

§agordni*gen fastställdes'
§7

§tyrek*ns årsredwis#rq o*r

§ertsbn#t*tek

på
Årsredovis*ingen funns tillgängligt vid stämman §ä6t fi§n§ även tillgängltgt
föreningens her*sida.

Karl-Johan Runnestad läste upp revisionsberåttelsn s$m åven de*na finnstillgänglig
på hernsidan*

§8

fustiillalde av balansråkring:en otlr rstrltaträ*ni4en safi|t disposition
är årct§ vin§t elkr$rltst enligt der fa§§täl*a halansrälq*ir,q€E samt
Bestut om

revbirensberåttelen.
Bala*sräkningen frstställde§. Styrelsen förestog att årets vinst tuerförs till
*ästkomrnande verksamhetsår- Stänrrnan bslutade i enligiret med {yrekens förslag

§:,

Beslut sm ansrarsfrilret för stlfrd§efedarcöter,

§tyrelsea beviliades ans#arsfrihet

s

§10

Frågan om anroden

till s§,r:l*tedamö*raa oeh re*iss

Beslut fattades att ersättningen behålls aförändrad sm
respeletive rerrissr
§11

gs:-lår

och styrelsernedlem

lnfurmation om lihddation av lörenirgen
att nåtetsont
ordföranden föredrog aktuellt läge enligt bilaga med anledning av

styretsen att
avtalat sålts till lP Only. lnnan ltirsäljningen genomfärdes kontrollerade
med hänsyn tillgåltande
länsstyrelsen inte hade någa invändningar mot försäliningen
likvidation ei kan avsrlutas
regelverk- Det framkom senare gen§ln denna kontakt att
Likvidation är
tidigare än 5 år efter att sista bidrag er*rållks från Jordbruksverket'
därför inte möilig fö rrän L5l8 2A23.

ati erhålla exättninSar fiör lP onlys utnyttjaHde ae nätet enligt
till berättigade markägareavtal" lP Only komrrer ur detta belapp utbetala ersättning
för
arbetsbesparing
Att lP Only sköter utbetalningarna medför en mycket stor
förenirgen
För,eningen kommer

§/a 2o23 kommer en
Med a*ledning av att färeningen inte kan aweckldsföre den
at't behtivas för att inhämta
styrelse att belxivas för återstående tid. Styrelsen kornmer
på sig från den g6 atl
de avtal som enligt lP only saknas. styrelsen har 90 dagar
hämta in resterande avtal.
fram tilt
Rireningen kornmer därefter att drivas så billigl sam möjligt
aweeklingsdatum
tiden *am titl den L5/8 2023
Styrelsen behöver även administrera föreningen under
sch se till att lilavidator engageras vid tämplig tidpunkt"
ökat i sådan omfattning'
Fråga stiittdes hur det kan kor*ma sig att antalet markavtal

nätet och från detta
Svaietär att lp-o*ly utnyltiat det kompletta kartunderlagetfär
Detta arbete påEåroch fn
identifierat att ytterligare ia §o nYa ävtal behöver tecknas'
är caZl3 av de nYa aYtalen klara.
-nte behöverske' styrelsen
ej är nädvändigt givet att
hedöraer att någon ytterligare uttaxering till rnedlemmarna
{men ej
huvuddelen av de nya avlalen skrivs på av markägarna- Msdlemsavgift

Fråga ställd*s orn det är säkert att ytterligare

ut&bitering

servieavgift) om I'00:-/år kan komma a$ behöva tä5 ut'

med lP-Only' Svaret är attvi
Frfua ställdes om vi inte borde anlita advokat för avtalet
vi bedörnt ätt det varrt
anlitat advekät frå* Hamihon Ådvckatbyrå i Karlstad där
lämpligt.
vid försåljning av fastighet'
Fråga ställdes om överlåtelseavtal behövef te€knas

inga komplikationer uppstår
styrelsen återkornrner nred svarfär att säkerstä{la att
Fråga ställdes om man nu kan gå ur föreningen

fråga

e*er 5 år:. §e svaret på ovanstående

§r:

Beslfismbtdget
Eudget fbr verksamhetsåretåOz]-föredrcgs. Föreningen har i da8släget inga
*teståe*de skulder. Detta gäller även krediten vilken kommer att säEa§ rrpF
orngående.
Stämman fattade beslut enligt presefiterat underlag.

§13

!f*t m äniga stfr*etedamäter oc|t ?er,*;or f&

rltrkamffihtt

W:EI-XEäL

Samtliga ledamöter har erbjudit sig att stå kvar under kommafide verksäfihetsår dvs:

Ordftirande Eric Birgersson, Lövnäset
Lädårriot karrtår Thomas Sandström, tlerrnäse!. Pro§k'tledadunlsionen avslutas den

ILl8
Ledanrot ksarstår Karldchan Ru*nestad, §tensv'tken

Ledamst kvarstår

]an4lof

Blix, §undstorp

Bevisor kvarstår Hans Lindqvistn Lungsund

Vatheredning Ånder: Stordelt sch Hålcan Larsson

§!*

ihriga ärenden sam *kall tas upp påförenhq#mt*ail ealtg;t l*

eHer fiärenirgeas

städgar
§14.1

lnkxnrrenma{i#"
Moti§rr har inkommk om att ändra stadgaraa så att mailadress ej skall användas fÖr

att senOa ut kallelse §ll stär*man.
Stäraman ansåg att det har ett värde fÖrföreningen ätt ha medlemmamas
mailadres*r Med tanke pfi det arbete det innebär att hålla ett mailregister
omfattende 760 rnedlemmar uppdaterat bef*over upirdatering iate läagre ske. Mail
kan anvåndas därså är tämpligt Detfinns dock inget krav påanväadande.

§15

ill$rets av*ubn&
Ordförande avslutade

mäet

Pratckollfärare

pw
,usterarc
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