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Datum: 


Tid: 


Plats: 


Närvarande: 


§1 

§2 

§3 

§4 

§5 

§6 

§7 

2021-05-11 


Ordinarie föreningsstämma 

2021-05-11 

kl. 19:00 - 19:55 

Online via Zoom 

Enligt bifogad närvarolista 

Mötets öppnande 

Föreningens ordförande, Jerry Stridh, hälsade välkommen och 
förklarade stämman öppnad. 

Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 

Till mötesordförande valdes Jerry Strid h och till sekreterare för 
stämman valdes Monika Sand in. 

Godkännande av röstlängden 
Samtliga närvarande medlemmar noterades. Detta godkändes 
som röstlängd. 

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

Stämman utsåg Ragnvald Aberg och Kerstin Engström till 
justeringspersoner tillika rösträknare. 

Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

Till ordinarie stämma skall kallas tidigast fyra och senast två 
veckor i förväg. Kallelsen har skickats ut inom dessa ramar via 
antingen e-post, eller med brev till dem som inte anmält någon e
postadress. Stämman ansåg att utlysningen skett i behörig 
ordning 

Fastställande av dagordningen. 

Den tillsammans med kallelsen utsända dagordningen godkändes 
av stämman. 

Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 

Verksamhetsberättelsen som har skickats ut tillsammans med 
kallelsen gicks igenom av Jerry Stridh. Arsredovisning som också 
har skickats ut tillsammans med kallelsen visades av ordförande 
Jerry Strid h och kommenterades av kassör Lars Sandin. 
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Revisionsberättelsen visades för mötet och delar av denna lästes 
upp av Carl-Olov Holmström. Revisorerna rekommenderar 
stämman att besluta om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

§8 	 Beslut om fastställande av balansräkningen och 
resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Stämman röstade för ett fastställande av balans- och resultat
räkningen samt att dispositionen av årets vinst ska balanseras in i 
ny räkning. Detta enligt styrelsens förslag, som också revisorerna 
tillstyrker. 

§9 	 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

§10 	 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 

Stämman beslutade att arvodet till styrelseledamöter för 2021 ska 
vara samma som föregående år, 11 800 SEK plus 
arbetsgivaravgifter, vilket styrelsen fritt kan fördela. 

§11 	 Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 

Stämman beslutade att medlemsavgiften för 2022 ska vara 60 
SEK. 

§12 	 Förslag att särskilt besluta om återbetalning av insats till 
vissa juridiska personer. 
Stämman beslutade att, enligt styrelsens förslag som skickats ut 
tillsammans med kallelsen, möjliggöra för medlemmar, som är 
juridiska personer med ideell eller icke vinstdrivande verksamhet, 
ska kunna få sin insats återbetalad i särskild ordning. 

§13 	 Beslut om ändring av stadgar enligt bifogat förslag av nya 
stadgar. 
Stämman beslutar att godkänna förändringen av stadgarna enligt 
styrelsens förslag som bifogats med kallelsen. Beslutet togs 
enhälligt av samtliga närvarande på stämman. 

Syftet med ändringen är att våra stadgar behöver uppdateras så 
att de överensstämmer med lagen om ekonomiska föreningar. 
Sammanfattning av de ändringar som genomförts: 
• Språkliga förändringar. 
• Ändring som gör att medlem får tillbaka sin insats vid 
medlemsutträde. (Obs gäller inte vid fastighetsöverlåtelse och 
utträde i dessa fall). 
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• Tillägg att medlem som utträder skall betala föreningen 
restvärdet på sin anslutning. (Obs denna avgift kommer att vara 
lägre än - eller möjligtvis lika med - det insatsbelopp som 
återbetalas. Gäller inte vid fastighetsöverlåtelse och utträde i 
dessa fall). 
• Tillägg hur extraanslutningar hanteras. 

§14 	 Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
som ska väljas 
Stämman beslutar att det ska väljas sex stycken ordinarie 
ledamöter inklusive ordförande och inga suppleanter. 

§15 	 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 

Konrad Thorild och Peter Björklund valda till ordinarie ledamöter 

på 2 år vid 2020 års föreningsstämma kvarstår. 


Som ordinarie ledamöter valdes: 

Jerry Strid h på 1 år (2021 ) 

Lars Sandin, Bo Gustafson och Monika Sandin på 2 år (2021
2022) 


§16 	 Val av styrelsens ordförande på 1 år 
Jerry Strid h valdes som föreningens ordförande på 1 år. 

§17 	 Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 

Som ordinarie revisorer valdes: 

Carl-Olov Holmström och Ronnie Rexvall på 1 år (omval) 


Som revisorssuppleant valdes: 

Lisbeth Ottosson på 1 år (omval) 


§18 	 Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav 
en skall vara sammankallande. 

Stämman valde Kjell-Göran Svensson och Bengt-Arne Andersson 
som valberedning med Kjell-Göran Svensson som 
sammankallande. 

§19 	 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt 
lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen 
senast fyra veckor före stämman. 

• 	 Information att nuvarande avtalstid med vår 
kommunikationsoperatör gäller till och med 2024-09-30. 

§20 	 Mötets avslutande 



Förklaring och underlag till beslut i punkt 12 

Förklaring till förslag att särskilt besluta om återbetalning av insats till vissa juridiska 
personer. 

Som ett led i att fiberföreningen skall verka för medlemmarnas bästa och därmed främja 
bygdens utveckling föreslår styrelsen att möjliggöra att medlemmar som är juridiska personer 
med ideell eller icke vinstdrivande verksamhet skall kunna få sin insats återbetalad i särskild 
ordning. 

Föreningen har idag 9 st. medlemmar som är juridiska personer utan vinstdrivande 
verksamhet. Detta är föreningar, församlingar eller bolag som verkar utan vinstintresse för 
bygdens angelägenheter. Dessa medlemmar har, som alla andra, bundet kapital i form av 
insats i fiberföreningen . Om dessa föreningar bättre kan använda sitt insatskapital i deras 
verksamheters intresse kan det möjliggöras genom utbetalning av insatsen. 
Eftersom fiberföreningens avskrivningar fortskrider finns kapital tillgängligt och målet är att 
alla medlemmar skall få sin insats återbetalad då anläggningen är betalad. Avskrivningstiden 
är 30 år. En möjlighet för de fåtal medlemmar som avses i förslaget att få sin insats 
återbetalad skall prövas av styrelsen om det är tillämpligt både ur medlemmens- och ur 
föreningens perspektiv. Möjligtvis utbetalas inte hela insatsen utan delar av den. 
Förslaget innebär ingen ekonomisk risk för fiberföreningen. Den konsekvens som uppstår är 
förlorade intäkter för ränta, vilket i dagens ränteläge är försumbara summor. 
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Namn 

Jerry Stridh 

Monika Sandin 

Lars Sandin 

Peter Björklund 

Konrad Thorild 

Bo Gustafson 

Bengt-Arne Andersson 

Kerstin Engström 

Ragnva Id Åberg 

Rolf Lundin 

Carl-Olov Holmström 

Jörgen Paulsson 
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Ordföranden för mötet Jerry Strid h tackade för visat intresse och 
förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet: 	 Justeras: 

...~ ..~.... 
Monika Sandin, sekreterare 	 , ordförande 

~kr:~/2~';::'~
·················· · ······· T~~~~~~· ~ ······· 

Ragnvald Aberg, justerare 	 Kerstin Engström, justerare 

Bilagor: 	 1) Närvarolista med fullmakter 

2) Verksamhetsberättelse och Arsredovisning 

3) Revisionsberättelse 
4) Förklaring och underlag till beslut i punkt 12 


