
Protokoll frAn ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik.

$1. Miitets iippnande

Frireningens ordforande Kj ell-Ake Karlsson cippnar motet.

$2. Val av ordfiirande samt sekreterare vid stf,mman

Beslut: Karl-Anders Andersson viiljs till ordftirande ftlr stdmman, Daniel

Augustin viiljs till stiimmans sekreterare.

$3. Godkiinnande av riistliingden

Beslut: Rdstliingden godkiinns vid en eventuell votering och liiggs till

handlingarna.

$4. Val av tvi justeringspersoner tillika riistrf,knare

Beslut: Ture Olsson och Reine Olsson viiljs till justeringspersoner tillika

rristr2iknare.

55 Friga om stflmman blivit utlyst i behiirig ordning

Ordforande rapporterar att kallelsen i enlighet med stadgama skickats ut via

mail, och brevledes till de som inte har mail 3 veckor innan stimman. Och har

iiven annonserats pi hemsidan.

Beslut: Stiimman har blivit utlyst i behorig ordning.

$6. Faststiillande av dagordningen

Beslut : Dagordningen faststiills.



$7. Sfyrelsens irsredovisning och revisionsberiittelsen

Kjell-Ake Karlsson gir igenom forvaltningsberiittelse och bokslut.

Revisionsbertittelsen redovisas.

Arsredovisningen lades ut pA hemsidan den 1214.

SVT har gjort ett bredbandstest som visar kundn<ijdheten bland fiberanviindare i

kommunen. Enligt testet har Skredsvik bra recensioner.

Griivningen iterupptogs sista veckan i februari.

25 mil slang har schaktats ner.

210 optoskip har installerats.

Niist intill 700 anslutningar.

Det har varit perioder med bild och ljudstorningar ph framforallt HD-kanaler.

Dessa problem tir inte helt avtrjiilpta, men fels<ikning pilgitr. En uppdatering av

Tivoboxen skall komma.

Com Hems kundtjiinst har inte varit pAliistaphvhrt avtal, vilket har medfort att

alla medlemmar inte fitt samma information.

En dator som miiter upp inkommande signal pi nod 4 har installerats.

Niitet iir besiktat och godk2int av LST.

Bidraget iir slut reglerat av LST.

Upphandling av drift och underh6ll iir avslutad.

Kj ell-Ake liiser upp revisionsbertittelsen.

Beslut: Arsredovisningen och revisionsberiittelsen liiggs till handlingama.

$8. Beslut om faststiillande av balansriikningen och resultatriikningen samt om

disposition av irets vinst eller fiirlust enligt den faststiillda balansriikningen

B eslut : Balans - och re sultatrlikningen godkiinns.

$9. Beslut om ansvarsfrihet it styrelsens ledamiiter

Beslut : Styrelsen bevilj as ansvarsfrihet



$10. Frigan om arvoden till styrelseledamiiterna och revisorer

Valberedningens ft)rslag infor kommande f,r:

Beslut: 500 kr/protokollftirt styrelsemote till ledamdter och revisorer.

$11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter

Den totala slutsumman blev 16.726.461kr. Detta innebiir att slutsumman per

medlem hamnar pn 17.000 kr. Styrelsen rekommenderar att det uttaxeras 2000

kr/medlem i kapitalinsats. Prognosen i {ol var pA 14.500 kr. men pga. Dyra

iterstiillningskostnader overkapacitet pi fiberniitet mm. Har inneburit den hogre

kostnaden.

D6lig betalningsmoral hos medlemmarna gor att f<ireningen linar pengar for att

t?icka kostnaderna. Piminnelseavgiften hdjs frin 50 - 100 kr +160.

Diirefter stiings fibern ned ftir medlemmen.

Medlemsavgiften ligger kvar pi 100 kr. eller ft)rdelas pi n?itavgiften

Fcirdelen ar attviminskar antalet fakturor med700 lfn.

E-post och mobilnummer iir medlemmamas skyldighet att uppdatera vid b1te.

Vid husftirsiiljning skall ett dverlitelsear.tal skrivas, dlir kapitalinsatsen skrivs

6ver pi den nya 6garen. Anviind mina sidor for riittning och koll av fakturor.

S12. Val av ordftirande

Valberedningen ft)reslir att Kjell-Ake Karlsson ska viiljas som ordftirande pi 1

?t.

Beslut: Kjell-Ake Karlsson viiljs till ftireningens ordftlrande under

verksamhetsiret 20 I 5 120 I 6.

$13. Val av iivriga styrelseledamiiter och eventuella styrelsesuppleanter

Beslut: Fdljande personer vZiljs som styrelseledamciter pi 1 6r.

Patrik Andersson

Dan Gustavsson

Robert Karlsson



$14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er

Beslut: Kjell-Ove Andersson och Elisabeth S<jderlund viiljs till revisorer,

Elisabeth Andersson och Alf Jantdn viiljs till revisorssuppleanter.

$15. Val av valberedning, liigst tvfi och hiigst fem personer, varav en skall vara

sammankallande

Beslut: Lillian Lindstrdm, Ture Olsson och Sylva Oscarsson viiljs till

valberedning med Sylva Oscarsson som sammankallande.

$16. Ovriga iirenden som ska tas upp pfl fiireningsstdmman enligt lag eller

fiireningens stadgar, och som anmf,lts till styrelsen senast fyra veckor fiire

stf,mman

Krister informerar frin kommunen angiende utbyggnaden av fiberniit inom

kommunen. Funktionen av trygghetslarm med fiber iir siikrare iin de iildre

systemen och funktioner som mojliggors med fiber. 80o/o av de som iir heltids

boende i skredsviksfibers omride iir anslutna till fiberftireningen.

Tobias frin IP-Only informerar om nya tjiinster i niitet.

Visar hur <jvervakningen av niitet redovisas.

586 gruppar,tal iir aktiverade.

Per Lindberg frin Com Hem informerar om felanmiilningar och felfaktureringar

mm. samt deras tiiinster.

$17. Miitets avslutande

Ordforande Karl-Anders Andersson ftirklarar mdtet for avslutat

#Pw



Sekreterare Ordftirande

Daniel Augustin

Justeringsperson

-tt--'' l* (/*
Ture Olsson

%rU^*4**--
' Karl-Anders Andersson

Justeringsperson

'ltart ff/4ur'
Reine Olsson i

Sign: .


