Lite information från årsstämman den 20 mars
Den 20 mars hölls årsstämman i Medborgarhuset i Östra Frölunda.
Utöver de normala punkterna på en årsstämma såsom t.ex. val av styrelse,
verksamhetsberättelse, årsredovisning osv. beslöts också följande punkter:
•

Arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
o Ett fast arvode ska utgå till styrelsen med 1 prisbasbelopp per år (44
300 kr för år 2016), för fördelning enligt styrelsens egen bedömning.
o Ersättning vid fullgörandet av arbetsuppgifter för föreningens räkning
med 150 kr per timme. (exempelvis möten med
kommunikationsoperatör och kommun, samverkan med andra
föreningar). Gäller dock inte utbyggnad fas 2.
o Sammanträdesarvode, 250 kr per sammanträde och deltagare,
milersättning, 18,50 kr/mil, för möten och uppdrag å föreningens vägnar
och ersättning vid oplanerade utryckningar/jourfall, 300 kr per timme.
o För revisorer gäller att utöver ideellt arbete om fem timmar per revisor,
ska ersättning utgå med 300 kr per timme vid fullgörandet av
arbetsuppgifter för föreningens räkning.

•

Medlemsavgift och serviceavgift
o Medlemsavgiften blir oförändrad 150 kr för 2016.
o Styrelsen har själv beslutsrätt att genomföra nödvändiga höjningar av
serviceavgiften upp till 50 procent av nuvarande serviceavgift (idag 62
kr/månad).

•

Stadgeändring
o Styrelsen presenterade ett nytt förslag till nya stadgar som antogs av
föreningsstämman, se nedan.
-

•

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst
100 kronor och högst 50 000 kronor för varje ansluten fastighet.
För fastigheter eller anslutningar som inte är stödberättigade utgår en
förhöjd insats inom ovan angivna intervall
Insatsen skall betalas på anvisat sätt när medlemskap beviljats. 100
kronor betalas vid inträde.
En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp
som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska
föreningar

Extrastämma
o För att en stadgeändring ska bli giltig måste den antas på två efter
varandra följande föreningsstämmor. Därför kommer en kallelse att
skickas ut till extra föreningsstämma den 17 april.

