
Protokoll arsstamma i Skredsviks Fiber Ekonomisk Forening 2017-05-07 

Plats: Bygdens Hus Skredsvik kl 15,00. 

Kallade: samtiiga medlemmar. 

§1. Motets oppnande 
Foreningens ordforande Roland Olsson halsade alia valkomna och fbrklarade motet 
oppnat. 

§2. Val av ordforande samt sekreterare vid stamman 
Till att leda dagens mote valdes Kjell-Ake Karlsson. 

§3. Godkannande av rdstlangd 
Rostlangden godkandes och bilagges protokollet. 

§4. Val av tva justerlngspersoner tillika rostraknare 
Sylva Oscarsson och Ingrid Karlsson valdes till justerlngspersoner 

§5. Fraga om stamman blivit utiyst 1 behorig ordning 
Stamman ansag att utiysning har skett i behorig ordning 

§6. Faststallande av dagordning 
Dagordningen faststalldes med rattelsen pa § 7 Dar det ska sta revisionsberattelse 

§7. Styrelsens arsredovisning och revisionsberattelse 
Ordforande gar igenom och fortydligar punkterna i arsredovisningen samt hur insatsen 
skrevs ned utifran beslut pa budgetstamman i hbstas. Arsredovisningen har lagts ut pa 
hemsidan infbr arsmbtet. Den och revisionsberattelsen bifogas protokollet. 
Fraga om hur betalningarna skbts av medlemmarna. Roland informerar om att det annu 
ar upp till 100 medlemmar som drojer med betalning och vilken tid som styrelsen lagger 
pa att fa in dessa betalningar. Diskussion foljde om hur fa en battre betalningsfrekvens 
och atgarder mot dessa. 

§8. Beslut om faststallande av balansrakning och resultatrakning samt om disposition 
av arets vinst eller fdrlust enligt en faststallda balansrakning. 
Beslut: Motet beslbt att faststalla balansrakningen 

§9. Beslut om ansvarsfrihet at styrelseledamoterna. 
Beslut: Motet beslbt att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

§10. Beslut om arvoden till styrelseledamoterna och revisorer. 
Valberedningens fbrslag ar att styrelsen far 500 kr/mbte samt 2500 kr/person till 
revisorerna utbver deras deltagande i mbten. Harefter ska styrelsen fbra en tidrapport fbr 



arbete som laggs ner. Detta arbete ska ersattas med 200kr/h. Samtiiga summor ar plus 
sociala avgifter. Detta betalas ut via foreningens redovisningsbyra. 
Beslut: Stamman beslot enligt valberedningens forslag. 

§11. Beslut om medlemsavglft och andra avgifter. 
Beslut om detta togs i hbstas pa budgetstamman. Ny budgetstamma kommer att hallas 
i hbst igen. 

§12. Val av ordforande for foreningen. 
Fbrslag fran valberedningen pa omval av Roland Olsson pa ett ar. 
Beslut: Motet valde enligt valberedningens fbrslag. 

§13. Val av dvriga styrelseledamoter och eventuella styrelsesuppleanter. 
Fbrslag fran valberedningen pa omval av Robert Karlsson pa tva ar, Patrik Andersson 
pa ett ar. Omval av Leif Andersson som suppleant pa ytterligare tva ar. (Kerstin Hybert 
Kristiansson har ett ar kvar av sin period.) 
Beslut: Motet valjer dessa enligt valberedningens fbrslag. 

§14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 
Fbreslag pa omval av Elisabeth Sbderlund och Kjell-Ove Andersson som ordinarie och 
Alf Janten och Kerstin Kristensen som suppleanter pa ett ar. 
Beslut: Mbtet valjer dessa enligt valberedningens fbrslag. 

§15. Val av valberedning, lagst tva och hogst fem personer, varav en ska vara 
sammankallande. 

Lilian Lindstrbm, sammankallande ar i tur att avga. Ture Olsson 1 ar kvar och Carina 
Antonsson 2 ar kvar. 
Fbrslag om aterval av Lilian Lindstrbm. 
Beslut: Val av Ture Olsson pa 1 ar, sammankallande, Carina Antonsson pa 2 ar, Lilian 
Lindstrbm pa 3 ar. 

§16. Ovriga arenden som ska tas upp pa foreningsstamman enligt lag eller 
foreningens stadgar, och som anmalts till styrelsen senast fyra veckor fore stamman. 

Inga fragor var anmalda infbr stamman. Fbljande informationer hblls. 

• Roland informerade kort om antal nyanslutningar. Om nytt avtal med HC 
Telecom fbr serviceavtal som gar via Vastfiber. 

• ComHems leveranslista av gruppavtal har jamfbrts med 
medlems/avtalsregistret. Detta ska i nasta steg inom nya registret ga att gbra 
automatiskt. 



• Patrik informerar om ny redovisningsbyra Calculo och visar hur 
medlemsregistret fungerar och ser ut, samt hur faktureringen ar kopplad till 
medlemsregistret 

• Patrik redovisar svaren pa nojdhetsenkaten som gjordes mellan dec 2016-jan 
2017. 

• Kjell-Ake informerar med hjalp av PowerPoint om vad som ar aktuellt inom 
Vastfiber. Om forst och framst om sammankoppling av nat i Vaxtfibers omrade. 

Medlemsfraga om tjansteleverantorer via det bppna natet. Information av Robert 
om mbjiigheterna. 

§17. Motets avslutande. 
Sammankallande fbr valberedningen, Lilian Lindstrbm tackade styrelsen fbr arets 
arbete. 
Ordfbrande Roland Olsson tackade ocksa styrelsen fbr arets arbete, mbtesdeltagarna 
fbr uppmarksamheten och fbrklarade mbtet avslutat. 
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