
Föreningsstämma Älekulla Fiber Ekonomisk Förening 20190520 

I Älekulla Bygdegård med ca 35 deltagare. 

§ 1. Mötets öppnade 

Bengt hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2. Till ordförande för stämman valdes Bengt Jansson 

§3. Till sekreterare på stämman valdes Kent Persson 

§4. Godkännande av röstlängden. Närvarolistan används som röstlängd. 

§5. Till justeringspersoner/rösträknare valdes Benny Larsson och Britt-Marie Claesson. 

§6. Stämman godkände dagordningen. 

§7. Fråga om stämmans utlysning. Vilket har skett via Markbladet, Facebook och Hemsidan.                              

stämman godkände detta. 

§8. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkändes efter föredragning av Bengt 

(se bilaga)  

Revisorerna föredrog revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 

§9. Stämman beslutade att årets vinst går över i ny räkning. Balansräkningen fastställdes. 

§10. Ordförande Bengt redogjorde för det ekonomiska läget för föreningen och föreslog en total 

Insats om 18100 kr. Stämman beslutade således om att ytterligare 2000 kr ska betalas in till de redan 

16100 kr som redan är inbetalda. 1000 kr ska inbetalas i juni och 1000 kr i september. Detta 

faktureras av föreningens kasör. 

§11. Stämman beslutade om att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

§12. Arvode till styrelsen: Beslutades att ge ordförande 2000 kr, vice ordförande 1000 kr och 

sekreteraren 1000kr. Samt oförändrat arvode till kassören. 

§13. Bengt Jansson valdes till ordförande för 1 år. 

§14. Till styrelse omvaldes Anders Karlsson, Magdalena Dahlin samt Joachim Tibell.  

Ett år kvar i styrelsen är Torbjörn Nordgren, Jonas Karlsson,  Jennie Nilsson, Mikael Larsson samt 

Björn Kenneryd. 

§15.Till ersättare valdes Hans-Ulrik Göransson och Emelie Karlsson. 

§16.Till revisorer valdes Sara Mild och Sandra Eriksson. 

§17. Till revisorsersättare valdes Eva-Lena Karelycke och Carolina Skogsberg. 

§18. Till valberedning valdes Ida Johansson, Lars-Håkan Hansson samt Jan-Olof Arnoldsson. 

Till sammankallande valdes Jan-Olof Arnoldsson. 

§19. Torbjörn Nordgren redovisade för stämman fiberföreningens resa från uppstart 2012-10-15 



Till dags datum. Jan-april 2017 blev nätet klart och belyst. 77km schakt + 2,4 km på egna tomter. 

Totalt är det grävt ca 79,4 km. inkl. Sjökabel. 

§20. Verksamhetsplan för 2020 fastställdes. 

- Förvalta nätet., 

- Göra klart markavtalen. 

- Förvalta stamfibern enl. avtal med Marks Kommun. 

§21.  Stämman godkände att styrelsen kan göra ändring i stadgarna enligt nedan, om styrelsen finner 

behov av detta: 

Skrivning idag: 

 Stadgarna § 7.3 Byanätsavgift Varje medlem ska löpande till föreningen betala en Byanätsavgift i 

enlighet med beslut vid föreningsstämma. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som 

styrelsen bestämmer.  

Ny Skrivning: 

Stadgarna § 7.3 Byanätsavgift Varje brukare med stadig användning av aktiv anslutning ska löpande 

till föreningen betala en Byanätsavgift i enlighet med beslut vid föreningsstämma. Avgiften betalas på 

det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.  

Skrivning idag: 

 Stadgarna § 20 Vinstfördelning Fritt eget kapital enlig fastställd balansräkning ska, enligt 

föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas 

till medlemmarna som återbäring i förhållande till erlagda Byanätsavgifter och andra avgifter för 

andra tjänster.  

Ny Skrivning: 

Stadgarna § 20 Vinstfördelning Fritt eget kapital enlig fastställd balansräkning ska, enligt 

föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas 

till medlemmarna som återbäring i förhållande till erlagda insats.  

§22. Övriga frågor, Ordf informerade att innan man gräver i närheten av fiberslangen ska 

ledningskollen kontaktas. 

- Ingen avbrottsersättning utgår. 

- Telestationen i Älekulla By ska vara avvecklad till 2020-05-30. Det finns 27 abonnenter. Det 

går bra att ansluta sin telefon till fiber via IP telefoni. 

- Stämman godkände ett belopp om max 500kr/person för en aktivitet/ middag för styrelsen 

med respektive samt de personer som styrelsen anser ska inbjudas som ett tack från 

föreningens medlemmar för väl utfört arbete. 

§23. Ordförande Bengt Jansson tackade för visat intresse för föreningsstämman och avslutade mötet. 

 

  



Vid protokollet 2019-05-28 

 

 

Kent Persson   ordförande Bengt Jansson 

 

 

Justeras  Benny Larsson  Britt-Marie Claesson 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


