
Protokoll ordinarie föreningsstämma – Skålleruds fiber 

27/2 – 2016 

Närvarande: Se signaturer på röstlängd- bilaga 1. 

§1.  Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val  
av protokollförare 

Stig Larsson väljs till ordförande för mötet 

Christer Johansson väljs till sekreterare för mötet. 

§ 2. Godkännande av röstlängden 
Röstlängden godkänns. 

§3.  Val av en eller två justeringsmän 
Stämmar väljer Stig-Åke Almqvist och Jonas Andersson som justeringsmän. 

§4.  Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 
Stämman beslutar att föreningsstämman är utlyst i lagaordning 

§5.  Fastställande av dagordningen 
Förslagen dagordning fastställs av stämman. 

§6.   Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 
Föreningens kassör går igenom förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen. 

Stämman godkänner förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen 

§7.   Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten           
eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras. 

Föreningens kassör går igenom balansräkning. 

Stämman godkänner resultaträkningen och balansräkningen. 

§8.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen. 

§9.  Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 
Styrelsens förslag är: 

 Inget arvode till styrelsen för 2016.  

Styrelsen har beslutat om kostnadsersättning för resor. 

 Revisor ersättning enligt räkning. 

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.  

§10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
Styrelsen förslag är för medlemsavgiften för 2016 är: 

a) 400 kr för nya medlemmar 2016 

b) 0 kr för de som blev medlemmar 2015 

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag 

§11, Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas 
Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och inga ersättare, 

  



§12. Val av styrelseledamöte 
Valberedningen förslår omval av Bo Thorsenius, Thomas Johansson, Carina Udd, Bror Lundberg,  

Stig-Åke Almqvist och Christer Johansson. 

Valberedningen förslår nyval av Annika Karlsson 

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 

§13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 
Valberedningen förslår omval av revisor Ulla-Britt Abrahamsson och revisorssuppleant Magnus 

Kjörling. 

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 

§14. Val av valberedning 
Stämman beslutar om omval av Morgan Andersson - sammankallande, Stig Larsson och Kerstin 

Söderlund 

§15 Förslag till insats och övriga kostnader 
Föreningens kassör går igenom styrelsens förslag. Förslaget har skickats ut till föreningens 

medlemmar. Förslag till insats 

 En insats på 25 000 kr/anslutningspunkt. 

 Fastighet med lägenheter en insats på 25 000 kr/anslutningspunkt och 35% av 

insatsen/övriga lägenheter. 

 Förhandling med företag som vill ha svartfiber. 

Förslag till övriga kostnader 

 Efter 15/4 tillkommer en anslutningsavgift på 5 000 kr. 

 De som ansluter sig efter att föreningen grävt fiber förbi fastigheten ansvarar 

fastighetsägaren för grävningskostnad. Grävningen ska utföras av en av föreningen godkänd 

entreprenör. 

Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag till insats och övriga kostnader 

§16. Föreningensområde  
Föreningens sekreterare presenterar kartan över föreningens område. 

 

§17. Förprojekteringen – redovisning av hur långt styrelsen kommit med arbete 
Föreningens sekreterare redovisade hur arbetet gått fram 

 

§18. Förslag till förnyat informationsmöte 
Jonas Andersson föreslår ett nytt informationsmöte inför 15/4 och att ambassadörerna informerar i 

sitt område om informationsmötet. Styrelsen lovar att försöka arrangera ett nytt informationsmöte. 

 

§19 Tack till styrelsen för nedlagt arbete. 
Stig Larsson framför stämmans tack till styrelsen för aktivt arbete för föreningen.  

 

Mellerud 16.02.27    Stig Larsson – mötesordför.  Christer Johansson – sekreterare 

Justeras 

 

Stig-Åke Almqvist   Jonas Andersson 


