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 Protokoll ordinarie föreningsstämma – Skålleruds fiber 

22/5 2022 

§1.  Val av ordförande vid föreningsstämman och val av sekreterare. 

Roland Björndahl väljs till ordförande för mötet. 

Christer Johansson utses till sekreterare för mötet. 

§ 2. Godkännande av röstlängden 
Röstlängden godkänns. 

§3.  Val av två justeringsmän 
Stämman väljer Bernt Erik Börresen och Mats Lundin som justeringsmän. 

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

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

§6.  Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 
Bo Thorsenius går igenom förvaltningsberättelsen. 

Föreningens kassör går igenom bokslut och revisionsberättelsen.  

Stämman godkänner förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen  

Resultat 2020   Balans 

Intäkter  2 660 000 kr  Anskaffningsvärde  38 619 000 kr 

Utgifter -1 453 000 kr  Statsbidrag t.o.m31/01-21 -12 160 000 kr 

Överskott   1 207 000 kr  Avskrivning/samlad förlust   -3 138 000 kr 

    Tillgångar efter avskrivningar  23 321 000 kr 

Återstående skuld dec 2021 

Banklån   5 125 000 kr 

Kvar av statsbidrag  -3 039 840 kr 

Återstående skuld  2 060 000 kr 

Beräknad budget för 2022 

Intäkter    Förvaltningskostnader 

Triple Play + serviceavgift 2 955 000 kr  Försäkring   20 000 kr 

Medlemsavgift    122 000 kr  Ekonomitjänst   80 000 kr 

Övriga nätintäkter    150 000 kr  Tegab avtal   25 000 kr 

Summar  3 227 000 kr  Tegab utsättningar  60 000 kr 

     El   25 000 kr 

     Hyra Nodhus    5 000 kr 

     Köpta tjänster  100 00kr 

Summa  315 000 kr 

Utgifter    Föreningskostnader 

Triple Play  1 840 000 kr  Revisor   20 000 kr 

Förvaltningskostnader    315 000 kr  Arvode styrelsen  40 000 kr 

Föreningskostnader     900 000 kr  Möteskostnader  10 000 kr 

Summa  2 245 000 kr  Utskick mm   20 000 kr 
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     Summa    90 000 kr 

 

Överskott    982 000 kr 

Amortering skuld minus moms på överskottet 900 000 kr 

 

Stämman godkände redovisningen 

 

§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 och föreningens budget. 

Stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Föreningens samlade förlust   

för räkenskapsåret på 1 1479 084 kr balanseras i ny räkning. 

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

§9.  Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 
Thomas Johansson går igenom styrelsens förslag till arvoden. 
Styrelsens förslag till fasta arvoden och ersättning för uppdrag under arbetstid som inte ingår i de 

fasta arvodena. 

Ett ”fast arvode” ska täcka styrelsemöten (utom ordinarie arbetstid) och diverse löpande arbete som 

t.ex. telefonsamtal, protokollskrivning och liknande. Likaså får det fasta arvodet anses täcka 

kostnader för telefon, resor till styrelsemöte, datakommunikation och skrivare m.m.  

Styrelseledamöter kan begära ersättning för uppdrag under arbetstid som inte ingår inom de fasta 

arvodena. Förlag till fasta arvoden från och med 2021-10-01: 

                                                            Lön kr                                              F-skattare kr 

Ordförande                                  5000                                                 6700 

V. ordförande                              2500                                                 3350 

Sekreterare                                  5000                                                 6700 

Kassör                                           5000                                                 6700 

Tekniskt ansvarig                        5000                                                 6700 

Kartansvarig                                5000                                                 6700 

Övrig ledamot                             999                                                   1340 

 

 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ersätts från och med 2021-10-01 enligt följande: 

Löntagare  a). Styrkt faktiskt löneavdrag. 

  b). Schablonbelopp, 176 kr/ påbörjad timma.  

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

  b.) Fakturerat timarvode 236 kr/tim. + moms. 

 Pensionär  Schablonbelopp för löntagare. 

 Kostnadsersättningar Resor med egen bil 25 kr / körd mil. 

 Samtliga ersättningar anses innefatta pensions – och semesterförmån. 

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 

§10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
Styrelsens förslag för medlemsavgiften för 2022 är: 

a) 500 kr för nya medlemmar  

b) 200 kr för de som varit medlemmar under 2021 

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag. 
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§11. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas 
Stämman beslutar att tillsätta sju ledamöter. Styrelsen konstituerar sig själv. 

§12. Val av styrelseledamöte 
Valberedningen förslår omval av: 

Bo Thorsenius, Thomas Johansson, Annika Karlsson  

Stig-Åke Almqvist, Christer Johansson, Caroline Falk och Anders Dalbert 

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 

§13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 
Valberedningen föreslår av revisor att styrelsen får i uppdrag att upphandla tjänsten som revisor och 

revisorssuppleant. 

WeAuidt revisionsföretag ansvarar för revision av Skålleruds Fiber 

Magnus Kjörling revisorssuppleant 

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 

§14. Val av valberedning 
Stämman förslår om omval av: 

Alf Johansson – sammankallande, Morgan Andersson, och Kerstin Söderlund 

Stämman beslutar enligt förslaget. 

 

§ 15 Övriga frågor 
Ings frågor inlämnade innan senaste styrelsemöte 

 

§ 16 Stort tack från Morgan Andersson 
Morgan Andersson framförde kommunens tack till allt arbete som Skålleruds fiber och övriga 

fiberföreningar i kommunen lagt ner för att få ett så heltäckande fibernät utanför tätorterna i 

Melleruds kommun 

 

§ 17 Stämman avslutas 

Efter stämman informerade föreningens ordförande om arbetet med att ansluta de tre medlemmar 

som föreningen inte lyckats koppla upp. Föreningen har undersökt möjligheten för att få del av de 

nya bidrag som föreningar kan få från PTS, med det stödet går främst till de områden där det finns 

många medlemmar som är enkelt att ansluta. 

Föreningen kommer att utreda olika möjligheter till finansiering. 

Mellerud 22-05-22    

 

Roland Björndahl – mötesordförande.   Christer Johansson – sekreterare 

Justeras 

 

Bernt Erik Börresen   Mats Lundin 

Närvarande: Se signaturer på röstlängd- bilaga 1. 


