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Styrelse, revisorer och valberedning 2012
Styrelse
Styrelsen har under året bestått av Jan Andersson, ordförande, Karl Norrby,
sekreterare, kassör och medlemsansvarig, Fredrik Berg ställföreträdande sekreterare
samt Michael Andersson. Suppleanter har varit Monika Andersson och Anki Hultén.
Suppleanterna har i full utsträckning deltagit i arbetet.
Styrelsen har under året haft sju sammanträden.
Arbetsutskottet har bestått av ordförande, kassör och sekreterare.
Styrelsens arbete har främst varit inriktat på uppbyggnaden av föreningens
fibersatsning. Styrelsens ambition är att samtliga medlemmar skall få tillgång till
föreningens fibernät.

Revisorer
Revisorer har varit Jan Andersson och Karl Norrby med Anki Hultén
som revisorssuppleant. Revisionen har utförts av samtliga tre.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Michael Andersson, sammankallande och Fredrik Berg.

Verksamhetsberättelse för år 2012
Medlemsrekrytering
Föreningens kontaktombud, Jan Andersson har följt upp samtliga personer
inom upptagningsområdet. Kontakt har tagits via brev, telefon, sms, e-post
och/eller via personligt besök. Samtliga har informerats om föreningens
verksamhet och inbjudits att delta.
Ekonomisk ställning och resultat
Resultatet av föreningens verksamhet under 2012 och den ekonomiska
ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande balans- och
resultaträkning.

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

BALANSRÄKNING (not 1)
2012-01-01 - 2012- 12 -31
TILLGÅNGAR
Not
Kassa
Bank
Summa tillgångar

2012
0
0

2011
0
0

0

0

RESULTATRÄKNING (not 1)
2012-01-01 - 2012-12-31

Nettoomsättning

Not

2012
0

2011
0

Rörelsens kostnader
Möteskostnader
Medlemsavgifter
Summa kostnader

0
0
0

0
0
0

Bruttoresultat

0

0

Övriga externa kostnader
Lokalhyra
Kontorsmaterial

0
0

0
0

Summa kostnader

0

0

Rörelseresultat

0

0

Not

2012

2011

Finansiella intäkter
Räntor utdelning

0

0

ÅRETS RESULTAT

0

0

Noter till Balans- och Resultaträkning 2012-01-01 - 2012-12-31
Not 1.

Med anledning av att verksamhetsåret inte omfattade några transaktioner
visar föreningens Balans – och Resultaträkning 0 kr.

REVISIONSBERÄTTELSE
Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna och styrelsens förvaltning i Fäjö
Lösen Bredband Ekonomisk Förening för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012 -12-31.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval
av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige vilket innefattar
att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. Vi har även granskat beslut, åtgärder och förhållanden i
föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot handlat i strid mot
föreningens stadgar.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och ger därmed en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.
Vi tillstyrker att årsmötet fastställer balans- och resultaträkningen, behandlar resultatet
enligt styrelsens förslag samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

LYCKEBY i mars 2013
Jan Andersson

Karl Norrby

Anki Hultén

Slutord
Ett år har gått tillända och vi kan med tillfredsställelse se att föreningens syfte och
ändamål är till gagn för alla medlemmar då antalet medlemmar ökar.
Föreningens ekonomi är under kontroll och arbetet med utveckling av föreningens
verksamhet för framtiden fortskrider som förut. Även detta år har inneburit hårt arbete
för styrelsen och vi välkomnar fler och nya krafter.

Jan Andersson

Karl Norrby

Fredrik Berg

