
Skölvene Fiber Ekonomisk Förening. 

Protokoll  

Från föreningsstämma den 27 mars 2017 

i Skölvene Bygdegård. 

 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande Kurt Fredriksson hälsade alla hjärtligt välkomna och talade i korta ordalag om året som 

gått i föreningen. 

 

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 

Till ordförande för mötet valdes Uno Sanfridsson och Andreas Redebratt. 

 

3. Godkännande av röstlängd. 

79 stycken röstberättigade medlemmar var närvarande. Godkänd. 

 

4. Val av justerare tillika rösträknare. 

Stämman valde Lars-Erik Lindgren och Alf Sanfridsson. 

 

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

Kallelsen hade gått ut v.9. Ingen medlem hade något att invända. Godkänd. 

 

6. Fastställande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. 

 

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 

Sekreterare Andreas Redebratt läste upp verksamhetsberättelsen för medlemmarna. 

Revisor Alf Emilsson redovisade revisionsberättelsen och revisorerna hade inget att anmärka på. 

Därför bestyrker revisorerna att stämman bör ge styrelsen ansvarsfrihet. Godkändes av 

medlemmarna och lades till handlingarna. 

 

8. Beslut om fastställande av balans och resultaträkning. 

Kassör Barbro Ström redogjorde för medlemmarna om balans och resultaträkning. 

Godkändes av medlemmarna.  

 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.  

Ordförande Uno Sanfridsson frågade medlemmarna om de kunde ge styrelsen ansvarsfrihet. 

Medlemmarna svarade JA. Ordföranden fann frågan med JA besvarad. 

 

10. Årets arbetsplan och medlemmarnas arbetsinsatser, info om läget. 

Jan Altergård redogjorde för medlemmarna om läget i föreningen. Just nu pågår grävningen för fullt 

i Hudenetrakten och skall sedan fortsätta i Skölvene Källunga Vimle och så vidare. Markarbetet skall 

vara omkr. 1 Juli 2017 för hela verksamhetsområdet och slutbesiktningen skall ske oktober 2017. 

 

 

 



11. Budget. 

Kassör Barbro Ström redogjorde för budgeten.  

Budgeten godkändes av medlemmarna.  

 

12. Beslut om medlemsavgiften för 2018. 

Styrelsen hade föreslagit oförändrad medlemsavgift 200 kr/år 

Vilket godkändes av medlemmarna. 

 

13. Val av styrelseordförande: 

Valberedningen föreslog Kurt Fredriksson. 

Medlemmarna godkände Kurt Fredriksson som ordförande  1år 

Kurt tackade för det fortsatta förtroendet. 

  

14. Val av 4 styrelseledamöter: Valberedningen föreslog Harri Grönman ny ledamot, Thomas Bayard ny 

ledamot, Roland Sjöstrand omval samt Barbro Ström omval. Samtliga att väljas på 2 år. De blev 

godkända av medlemmarna. 

 

15. Val av en suppleant: Valberedningen föreslog Marie Granellli Franklin  2år 

Hon godkändes av medlemmarna. 

 

16. Val av revisor: På valbar plats Alf Emilsson samt suppleant på valbar plats Alf Sanfridsson. 

Valberedningen föreslog omval på båda två. Vilket godkändes av medlemmarna. 

 

17. Val av valberedning. 

Medlemmarna valde om Kent Lennartsson till valberedning. 

Ny i valberedningen blev Olof Gustavsson. Sammankallande Henri Andreasson 

 

18. Godkännande av föreningens stadgar efter omarbetning. 

Kurt Fredriksson förklarade bakgrunden till stadgeändringen.  

Följande ändringar har gjorts: 

 Punkt 10, Möjligheten till avgång ur föreningen har ändrats till tidigast 2 år efter inträde. Vidare har 

mera information beskrivits vid ev. fastighetsägarbyte. 

 Punkt 17, Medlem får företrädas av ombud via fullmakt, ett ombud får endast företräda en 

medlem. 

Punkt 18, Kallelse till föreningsstämma skall numera ske tidigast sex veckor före och senast fyra 

veckor före stämman. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske senast två veckor före stämman, 

dock skall kallelse ske senast fyra veckor före vid stadgeändring osv. 

 Punkt 19, Förtydligande av texten vid vinstfördelning har gjorts. 

 Punkt 20, Vid ev. upplösning av föreningen har texten gjorts mera tydlig vad som gäller i lagen om 

ekonomiska föreningar. 

 Punkt 23, Vid frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller SFS 2016:108.  

   

Ordförande Uno Sanfridsson frågade medlemmarna om de kunde godkänna stadgeändringen. 

Medlemmarna svarade JA. Ordförande fann stämman enig i frågan. 

 

       19. Fråga om arvode till styrelsemedlemmar. 

Styrelsen anser sig inte behöva någon ersättning. Styrelsemedlemmarna tar endast ut milersättning 

när de använder sin privata bil i föreningens regi, det skattefria beloppet på 18,50 kr/mil. 



 

20.  Information om avtal med Telia Sonera AB. 

Berndt Bengtsson informerade medlemmarna om att vi blivit erbjudna ett gruppabonnemang från 

Telia som innefattar bredband 100/100, ett fast telefon-nummer via ip-telefoni samt TV-paketet 

”Lagom”, allt i paket till en kostnad om 420kr per månad och medlem. Gruppavtalet gäller endast 

privatpersoner och under förutsättning att minst 150st fastigheter/abonnenter ansluter sig till 

avtalet.  

Väljer man istället s.k. ”Öppen fiber”, obligatoriskt för företag, kostar det 60kr per månad i 

serviceavgift till föreningen och då väljer man själv tjänsteleverantör och önskade tjänster. 

Väljer man ”passiv fiber”, dvs bara framdragen fiber men inte inkopplad, gäller endast den årliga 

medlemsavgiften till föreningen. 

 

21. Övriga frågor. 

Håkan Persson från Herrljunga Elektriska informerade om hur man skall montera anslutningsboxen 

på sin fastighet. Han berättade att allt man behöver veta står i den monteringsanvisning som följer 

med boxen. Om man inte kan eller vill montera boxen själv finns det möjlighet att köpa den 

tjänsten av Herrljunga Elektriska. Man får ringa till dem och sätta upp sig på en turordningslista. 

 

22. Mötets avslutande. 

Kurt Fredriksson tackade Uno Sanfridsson för väl genomfört möte.  

Uno Sanfridsson förklarade mötet avslutat. 

 

  Ordförande.       Sekreterare. 

 

              

 

 Uno Sanfridsson       Andreas Redebratt 

 

Justerare.                                                                   Justerare. 

   

 

                   

             Lars-Erik Lindgren     Alf Sanfridsson 

 


