
Protokoll fört vid föreningsstämma för BRAVOS:s 

ekonomiska förening 2018. 

Plats:  Anders och Lena Johansson Torkövägen 4. 

Dag : 2018-03-10 Kl. 10.00 -12.00 

Föreningsstämman öppnades av föreningens ordförande Jonny Ulvtorp. Informerade om årets 

händelser och ett stort tack till styrelsen för ett engagerat och gediget arbete.  

§ 1  Till ordförande för stämman valdes Jonny Ulvtorp 

§ 2 Dagordningen godkändes. 

§ 3 En förteckning av närvarande medlemmar upprättades enligt bilaga 1. Stämman 

beslöt att fastställa förteckningen om votering skulle ske. På mötet var totalt 15 

närvarande. 

§ 4 Till sekreterare för mötet valdes Mats Johansson och till justeringsmän tillika 

rösträknare valdes Per Håkansson och Per Tobiasson. 

§ 5 Kallelsen till årets föreningsstämma förklarades utlyst i behörig ordning.   

§ 6 Föregående mötesprotokoll från årsmötet 2017 föredrogs och godkändes. 

§ 7 Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning 

godkändes och lades till handlingarna.   

§ 8  Revisorernas berättelse föredrogs av Per Tobiasson.  

§ 9 Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningen samt att 

årets resultat på – 135 313 kr skulle föras i ny räkning. (för mer info se 

hemsidan) 

§ 10 Föreningsstämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret 

§ 11 Inga framställningar. 

§ 12 Inga inkomna motioner från medlemmar. 

§ 13 Som arvoden för styrelsen uppdrog stämman åt ordföranden att bjuda ut 

styrelsemedlemmarna med respektive på en gemensam middag. 

§ 14              Föreningsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att ingen årsavgift skall 

erläggas. 

§ 15 Föreningsstämman beslöt att välja följande medlemmar till styrelsen:

                                                      

Ordförande, Jonny Ulvtorp    Omval 2 år                         



Sekreterare  Mats Johansson                                           Kvar 1 år                           

Kassör, Anders Johansson    Omval 2 år                   

Ledamot, Peter Thorman    Omval 2 år               

Ledamot Tomas Jönsson                                                Kvar 1 år             

Suppleant, Nils-Göran Nilsson   Omval 1  år                                  

Suppleant Maja Smitt                                                     Omval 1 år 

 

§ 16 Mötet valde följande medlemmar till revisorer: 

 Revisor, Jan-Olof Tynnerstål  Omval 2 år                     

Revisor,  Per Tobiasson                                                 Kvar 1 år                    

Suppleant Stefan Nilsson    Omval 1 år               

Suppleant  Christian Hansen  Omval 1 år 

                                           

§ 17 Mötet valde följande medlemmar till valberedning: 

 Jan- Gunnar   Lundgren    Kvar 1 år                

Fredrik Nilsson                                                               Omval 2 år               

Suppleant, Helen Smitt    Omval 1 år 

 

§ 18 Ordförande informerade:                                                                                     

Om bredbandsprojektet. Projektet kommer att avslutas under våren gentemot 

Länsstyrelsen. Avtal med RMT om övertagande om fem år kommer att skrivas 

under våren. Nya bredbandsabonnenter kommer att kopplas in av RMT och 

faktureras BRAVO som i sin tur kommer att ta ut 20 000 kr av inkopplad 

fastighet.   

                      Vid fortsatta överläggningar med RMT, har framkommit att man ser positivt på 

att kunna överta stamledningen.  En del juridiska spörsmål återstå att knäcka.  

                      I händelse av driftsstörningar på stamledningen kommer Ekne Gård eller 

Johannishus bygg att anlitas. 

                      En ny entreprenör för att reparera/serva pumparna är på gång. Besked om detta 

kommer att presenteras på hemsidan och på anslagstavla 

                      Redogjordes för ett brev från advokatfirman Werner, som styrelsen svarade på 

för ett år sedan. Styrelsen har fortfarande ej fått svar. Brevet handlar om 

ersättning för grävarbeten hos en fastighet på Torkövägen.  

                      Informerade om BRAVO:s hemsida: bravo-kuggeboda.se  



                      På hemsidan kommer fortlöpande att läggas in vad som är av intresse för 

medlemmarna. 

                     Peter Thorman är redaktör. 

 § 19 Inga övriga ärenden 

 § 20 Mötet avslutades genom att ordföranden tackade deltagarna för visat intresse 

och tackade speciellt Lena och Anders för att vi kunde genomföra mötet hos 

dem då byahuset blivit dubbelbokat. 

                       

                       

 

 

BRAVO:s hemsida:  bravo-kuggeboda.se 

 

 

 

 

 Sekreterare   Ordförande vid stämman 

 

 

 

 Mats Johansson  Jonny Ulvtorp 

  

 

                     Justeras: 

 

 

 

 Per Håkansson  Per Tobiasson 


