Protokoll årsstämma 2018
Datum

2018-06-03

Plats

Skäggebyns bygdegård

Närvarande

Se Bilaga 1

§0

Föreningens ordförande hälsade välkommen och öppnade stämman.

§1

Birgit Hermansson föreslogs som stämmoordförande och Charlotte
Andersson som sekreterare vilket godkändes.

§2

Röstlängden upprättades och godkändes.

§3

Till justeringspersoner utsågs Ove Elvingsson och Hans Schneider.

§4

Frågan om stämman utlysts i behörig ordning (enligt lag tidigast fyra
veckor före utsatt datum) besvarades med ja.

§5

Dagordningen godkändes.

§6

Urban Hermansson gick igenom verksamhetsberättelsen för 2017(bilaga
4). Kassören Birgitta Evensson gick igenom årsredovisningen (bilaga 2).
Efter genomgången lästes revisionsberättelsen upp (bilaga 3). Revisorn
föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

§7

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt disponering av
årets förlust.

§8

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§9

Arvode till styrelse och revisorer togs upp. Stämman beslöt att den
ordning som infördes vid föregående års stämma skall gälla oförändrad
för 2018.

§10

Kassören föredrog förslag till budget.

§11

Medlemsavgiften är 400 kronor/år. Styrelsen hade inget förslag till
ändring, varför stämman beslöt att behålla avgiften oförändrad

§12

Valberedningen redovisade förslag till val av styrelseledamöter och
suppleanter. Stämman antog förslagen enligt följande.
Ordförande Lennart Johansson.

omval 1 år

Ledamot Urban Hermansson

omval 2 år

Ledamot Sofia Malmberg

nyval 2 år

Suppleant Egil Flöisand

omval 1 år

Suppleant Kari Mörk

omval 1 år

Suppleant Alf Svanström

omval 1 år

Birgitta Evensson och Charlotte Andersson har ett år kvar som
styrelseledamöter.
Yvonne Eliasson valdes som ständigt adjungerad till styrelsen

§13

Valberedningen redovisade sitt förslag till revisor och revisorssuppleant.
Stämman beslöt följande i enlighet med valberedningens förslag.
Gun-Britt Carlsson revisor på ett år
Carina Larsson revisorssuppleant på ett år

§14

Ordföranden frågade stämman om förslag till valberedning. Valdes
Ulla Ek
Birgit Hermansson, sammankallande

§15

Övriga ärenden
Styrelsen hade anmält två ärenden.
a) Frågan var vad styrelsen skulle vidta för åtgärd om en medlem inte
betalade medlemsavgift. Birgitta Evensson berättade vilket
omfattande arbete det var att driva in medlemsavgiften. Mötet
beslutade att om en medlem inte betalt på två år kan föreningen
stänga av fibern. Det blir en kostnad runt 5000 kronor att starta den
igen.
b) Redovisning från förra årsstämman om hur framtiden kommer att
gestalta sig för fiberföreningen. Styrelsen föreslår ingen annan
organisation än den befintliga.(Bilaga 5) Utöver en redovisning från

Charlotte Andersson som hade gjort internetsökning och bevakning
av vad som sker i fibersverige redovisade Urban Hermansson det
senaste som gällde Säffle och Värmland. Enligt Säkom blir det
förändringar i framtiden. Det blir nya hyror för nätet när det gäller
företag och privatpersoner. Karlstad stadsnät kommer att arbeta för
att få ett regionalt fibernät i Värmland och Säffle kommer inte vara
med från början. Urban Hermansson förutspådde att allt fler fibernät
kommer att offentligägda. Fortfarande är verkligheten att inga skulle
få fibernät på landsbygden om inte ideella krafter driver detta som
Svanskogs fiberförening. De kommersiella bolagen satsar helst på
tätbefolkade områden.
§16

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade
stämman.

Vid pennan

Justeras

Charlotte Andersson

Ove Elvingsson

Birgit Hermansson, mötesordförande

Hans Schneider

