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§ 1 - §4
 Val av ordförande för stämman 

 Meddelande av protokollförare

 §2

 Godkännande av röstlängd

Röstlängden utgörs av föreningens 

medlemslista 2019-05-03

§3

 Val av två justeringsmän

 §4

 Stämman utlyst i behörig ordning

Kallelse till alla medlemmar i två medlemsbrev mars - april

Annons i Melleruds Nyheter 24/4 - 19
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§ 5
Fastställande av dagordning

6) Styrelsens årsredovisning, resultatredovisning, balansräkning och revisionsberättelsen

7) redovisning av det ekonomiska läget

8) beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt vinstdisposition

9) beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

10) frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

11) medlemsavgift för kommande verksamhetsår

12) beslut om antalet styrelseledamöter

13) val av styrelseledamöter 

14) val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

15) val av valberedning

16) övriga ärenden.
#   Medlemsutveckling
#   Redovisning av arbetet med fiberdragningen
#   Anslutningsavgift vid anmälan efter det att fiberdragningen är klar inom området

17) avslutning av föreningsstämman  
(efterstämman info från Tegab och info om hur uppkopplingen går till)
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§ 6 Bo
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§ 6 Bo
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Årets resultat



§ 6 Bo
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§ 6 Bo
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§ 6 - Bo

 Styrelsens 
årsredovisning och 
revisionsberättelse
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§ 6 - Bo

 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
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§ 7 – Stig-Åke
Redovisning ekonomiska förutsättningarna

Offerten 

 Offerten bygger på uppskattade sträckor och grävteknik.

 Föreningen betalar meterpris för största delen av arbetet.

Kostnadsökning

 Ätor (arbeten utanför avtal) motsvarar bara 1,5 % av kostnaderna

 Föreningen bygger längre sträcka än den som beräknades för offerten och fiberdragning i 
större kanalisationer än offerten.

• Ökade kostnader fram till mars 19 för:

 Rörskydd 1,2 milj kr

Sjökabel 2 milj kr, varav sjökabel Ryr-Spången 0,5 milj

Styrd borrning 0,3 milj kr

Timkostnader 0,5 milj kr
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§ 7 – Stig-Åke

Redovisning ekonomiska förutsättningarna

Slutredovisning beror på:

 Antal nya medlemmar – viktigt att alla är aktiva i värva medlemmar

 Kostnaderna för samförläggningarna

 Slutredovisning och avstämning av statsbidrag sker när hela projektet 
är klart
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§ 8 - § 9

Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinst 
disposition

Styrelsen föreslår att:

 föreningens disponibla medel  263 481  kr för räkenskapsåret 2018

balanseras i ny räkning.

§ 9

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
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§ 10 Thomas
 Frågan om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna. (oförändrat från stämman 2017).

Bestämmelser gällande 20190101 till nästa föreningsstämma och kan tillämpas retroaktivt.

Övergripande:  Inga fasta arvoden 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ersättes enligt följande:

Löntagare a). Styrkt faktiskt löneavdrag.

b). Schablonbelopp, 167:50 / påbörjad timma.

Företagare / F-skatt a.) Lön enligt schablonbelopp ovan.

b.) Fakturerat timarvode 225 kr/tim. + moms.

Pensionär Schablonbelopp för löntagare.

Kostnadsersättningar Resor med egen bil, 18:50 / körd mil.

Även resor t.o.f. styrelsemöten ersättes.

Utlägg Ersättning mot uppvisande av kvitto.

Samtliga ersättningar anses innefatta pensions – och semesterförmån.

Revisor

Auktoriserad / godkändEnligt gängse timtaxa.

Förtroendevald                              Enligt ersättning för förtroendevalda ovan.
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§ 11 Thomas

 Medlemsavgift för 2019

Styrelsens föreslår att: 

Medlemsavgiften för 2019 är:

 första gången man blir medlem betalar medlemmen 400 kr som 
medlemsavgift och 100 kr i insats. 

 Fortsättningsvis betalar medlemsavgift enligt stämmans beslut. 
Styrelsen föreslår en höjning avmedlemsavgift

till 200 kronor årligen.
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§ 12 - § 15 
 Beslut om antalet styrelseledamöter 

och styrelsesuppleanter som ska väljas
Förslag: 7 ledamöter

§ 13

Val av styrelseledamöter

§ 14

 Val av revisorer 

och  revisorssuppleanter

§ 15

Val av valberedning
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§ 16 Fiberdragningen– Stig-Åke

Kostnad för genomfört arbete 

23 600 000 kr

Grävd och rörlagd sträcka  16 mil

Sjökabel 1,7 mil

Tryckt/borrat 2 km

Blåst fiber  14,5 mil
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Återstående arbeten:

2 mils grävning

0,8 sjökabel 

2 mils samförläggning

6 mils fiberblåsning



§
1

6
 K

la
rt

 f
ra

m
 t

ill
 

so
m

m
ar

en
 1

9
 –

St
ig

-Å
ke

1

Nät klart till 
sommaren

Blått 
Uppkopplat 
april

Fortsatta

etapper

S= Sam-

Förläggning

2= Liane-

fjället

FÖRENINGSSTÄMMA – Skålleruds fiberförening

2

1

S



§ 16 Övriga ärenden – Lars M
 Grävningen fortsätter med 

Etapp 1 till sommaren Köpmannebro

Etapp 2 fortsatt grävning   Håverud – Liane, de 
områden som ej berörs av samförläggning

 Uppkoppling fortsätter med

1. att få med så mycket som möjligt av Ingribyns- och 
Köpmannebros telestations kunder.

2 efter det övriga färdiga abonnenter
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§ 16 Övriga ärenden – Stig-Åke

Samförläggning med:

VA- Upperud-Håverud

Vattenfall – Östebo och norr om Håverud
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ATT KOPPLA UPP SIG MOT NÄTET
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Två alternativ:
1 Enbart uppkoppling via Z-market –
anslut datorn med nätverkskabel till 
datorn alt till egen router



ATT KOPPLA UPP SIG MOT NÄTET
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2 Uppkoppling via Triple Play
 Två alternativ för att aktivera tjänsterna:

 Via www.telia.se/aktivera - för er som enbart ska starta 
upp Triple Play-tjänsterna och inte flytta över något från 
tidigare tjänster. Ni kan inte starta upp telefonanslutning 
via webben.

 Kontakta kundtjänst 90 200 – för er som har Telia idag 
och vill flytta över befintliga Telias mailkonton och 
beställa/flytta över telefonuppkoppling. Det är också 
viktigt om ni har ADSL-uppkoppling att den sägs upp. 
Obs vissa tjänster kan vara registrerade på någon annan 
i hushållet än den som är registrerad för Triple Play. 
Meddela också att ni vill behålla befintligt Telia-
telefonnummer.

 Utländska medborgare kontaktar kundtjänst för 
uppkoppling – ni behöver få ett fiktivt personnummer 
för att kunna använda tjänsterna på nätet,

http://www.telia.se/aktivera
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