Protokoll

Skölvene Fiber ordinarie föreningsstämma.
Den 15 april 2019 kl. 19.00 i Skölvene Bygdegård
§ 1 Mötets Öppnande
Kurt Fredriksson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Val av ordförande samt vice ordförande vid stämman
Kurt Fredriksson valdes till ordförande och Uno Sanfridsson till vice
ordförande.
§ 3 Val av sekreterare
Valdes Karl Krupke.
§ 4 Godkännande av röstlängd
Röstlängden om 32 personer godkändes av de totalt 35 närvarande.
§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare
Till justerare valdes Kent Lennartsson och Joakim Källman.
§ 6 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Utlysningens behöriga ordning godkändes.
§ 7 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 8 Styrelsens årsredovisning, verksamhetsberättelsen.
Kassör Barbro Ström föredrog årsredovisningen och förklarade dess
innehåll och därefter läste Karl Krupke verksamhetsberättelsen.
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§ 9 Revisionsberättelsen
Revisor Alf Emilsson avlade revisionsberättelsen och gavs särskilt
kassören revisorernas gillande för nedlagt arbete.
Därefter meddelade revisorn att 2018 års styrelseprotokoll, handlingar
och bokföring som revisorerna gått igenom hade godkänts.
§ 10 Beslut om fastställande av balans och resultaträkning
Kassören fick åter ordet och förklarade balans och resultaträkningen som
sedan godkändes av medlemmarna.
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen
Vice ordförande Uno Sanfridsson övertog för denna punkt tillfälligt
ordförandeklubban, frågade mötets deltagare och kunde sedan klubba
medlemmarnas enhälliga ja till beslut rörande styrelsens ansvarsfrihet.
§ 12 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Kurt Fredriksson förklarade tankarna kring förslaget med ett arvode om
25 000 kronor plus sociala avgifter som framledes kommer att utgöra
ersättning för det löpande arbete verksamheten nu kräver. Föreslagna
arvode skall då även ses som en morot för nya styrelsemedlemmarna för
att kunna driva föreningens frågor när nuvarande eldsjälar framöver
träder åt sidan.
Stämman antog förslaget.
§ 13 Budget
Barbro Ström fick åter ordet och gick igenom budgeten för 2019 vilken
sedan godkändes av stämman.
§ 14 Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Styrelsens förslag att bibehålla medlemsavgiften 200 kronor antogs.
§ 15 Val av styrelseordförande 1 år
Valberedningens sammankallande Henri Andreasson presenterade
valberedningens förslag på omval av styrelseordförande. Förslaget
antogs varefter Kurt Fredriksson tackade för fortsatt förtroende men
påpekade samtidigt att det nästa år är dags att välja ny.
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§ 16 Val av 3 styrelseledamöter på vardera 2 år
Kurt Fredriksson berättade att Marie Granelli Franklin avsagt sig
uppdraget som suppleant och tackade Marie för hennes arbete.
Ordföranden förklarade också att stadgarna inte kräver fler än en
suppleant och att platsen därför inte ersätts.
Därefter föredrog Henri Andreasson valberedningens förslag på omval av
styrelseledamöterna Jan Altergård, Barbro Ström och Lars Petterson.
Stämman antog omvalen.
§ 17 Val av 1 revisor samt 1 revisorssuppleant 2 år
Föreslogs omval av revisor Alf Emilsson samt revisorssuppleant Alf
Sanfridson – förslaget antogs.
§ 18 Val av Valberedning
Föreslogs omval av Olof Gustafsson på 2 år vilket stämman antog.
§ 19 Info om viktiga händelser under arbetsåret
Jan Altergård sammanfattade hur intensiteten succesivt avtagit under
2018 och att styrelsen då satt den 15e juli som slutdatum för
uppbyggnadsarbetet. Därifrån bereddes ansökan om slutredovisning till
Länsstyrelsen vilken Jan sedan kunde skicka in i slutet av augusti. Den 21a
november erhöll föreningen Länsstyrelsens beslut att ansökan om
slutredovisning och fibernätet var godkänt. Föreningens ursprungliga
budget uppnåddes aldrig vilket genererade 174 000 kr för mycket i
förskott och delutbetalningar. Den 29 november beslutades därför om
återbetalning av överskjutande stödpengar. Således är Skölvene Fibers
ekonomi nu helt i föreningens egna händer.
Jan berättade också om att det eventuellt kommer nya regler för stöd
till ej anslutna fastigheter inom föreningens fiberområde.
Information om detta sker fortlöpande på föreningens hemsida.
§ 20 Övriga ärenden
Kurt Fredriksson berättade att styrelsen från och med 2019
sammanträder varannan månad. Nämndes också att E-postfakturor
fortfarande ger problem och att orsakerna därtill utreds.
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postfaktura i skräpposten. Diskuterades en stund lösningar kring detta.
En fråga ställdes huruvida ledning är framdragen till tomtgräns vid ännu
icke anslutna fastigheter. Svaret blev att föreningen har gjort den
investeringen till de allra flesta.
En fråga ställdes också om hur hög anslutningsgraden är och Altergård
kunde svara att 92% av alla fastigheter är anslutna.
Därefter tog Uno Sanfridsson åter till orda och gjorde några jämförelser
med andra föreningar rörande de låga installationskostnader föreningen
lyckats så väl med. Uno tackade genom det också styrelsen för det gångna
årets arbete.
§ 21 Mötets avslutande
Kurt Fredriksson tackade alla för visat intresse och förklarade
mötet avslutat.
Ordförande

Sekreterare

Kurt Fredriksson

Karl Krupke

Justerare

Justerare

Kent Lennartsson

Joakim Källman
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