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Ärenden 

 
1.  Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar styrelsemötet. 

 
2.  Justerare 

Till justerare för dagens möte väljs Mariette Wilhsson och Mikael Svensson. 

 
3.  Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från styrelsemötet 2019-07-11 godkänns och läggs till handlingarna. 

 
4.  Årsmötet 2020 

 

17 nov 18.00 i Församlingshemmet i Dala 

 

Styrelsen går igenom förslag till verksamhetsberättelse och ger sekreterare och 

kassör i uppdrag att färdigställa bokslutet efter kontakt med revisorn. 

 

Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att fastställa årsavgiften till 500 kr/medlem 

för år 2019 varav 200 kr avser underhållsavtal, se punkt 6. 

 

5.  Föreningens ekonomi 

Ett preliminärt årsbokslut har tagits fram. Resultat före avskrivningar väntas bli 14 

128 kr. Avskrivning om 10 % av installationskostnaden ger föreningen ett negativt 

resultat om 62 507 kr. Buffert i kassan vid årsskiftet 19/20 om 40 395 kr. Bokslutet 

lämnas till föreningens revisorer före årsmötet. 

 

Budget för 2020 beräknas till ca 5000 kr före avskrivningar.  

 

För att klara normala skadekostnader på nätet under ett år behöver föreningen ha en 

buffert i kassan. Utifrån erfarenheter av uppkomna skador senaste året bedömer vi 

att en nivå om 20 000 kr är rimlig att motivera. 
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Förslag om att presentera för årsmötet att styrelsen har mandat att göra tillägg till 

årsavgiften för att upprätthålla nivån på bufferten.  

 

6.  Medlemsförteckningen 

Antal medlemmar i föreningen fastställs till 54 st. Medlemsregistret uppdateras 

löpande. 

 

7.  Utsättning av våra ledningar 
Mikael har registrerat alla kablar i ledningskollen. 

 

8.  Handlingar till årsmötet 

Verksamhetsberättelse för 2019 och årsbokslut -19 är genomgånget och färdigt att 

lägga fram för årsmötet. 

 

9.  Övriga frågor 

Musangrepp i ett av skåpen. Mariette och Mikael kommer att göra en genomgång 

av samtliga skåp för att kontrollera skick.  

 

10.  Nästa styrelsemöte 

Datum för nästa styrelsemöte beslutas efter årsmötet. 

  

11.  Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet. 
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