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Protokoll 

Skölvene Fiber ordinarie föreningsstämma. 

Den 16 maj 2022 kl. 19.00 i Skölvene Bygdegård 
 
 
 
§   1   Mötets Öppnande 
           Kurt Fredriksson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§   2   Val av ordförande vid stämman 
          Till ordförande valdes Uno Sanfridsson. 
 
§   3   Val av sekreterare 
          Till sekreterare valdes Karl Krupke. 
 
§   4   Godkännande av röstlängd 
           Röstlängden om 34 personer godkändes av de totalt 44 närvarande. 
 
§   5   Val av två justerare tillika rösträknare 
           Till justerare valdes Kent Lennartsson och Ingemar Sämgård. 
 
§   6   Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Kallelse ut v15. 
           Stämman fann att utlysningen var behörig. 
 
§   7   Fastställande av dagordning 
           Dagordningen fastställdes. 
 
§   8   Styrelsens årsredovisning, verksamhetsberättelsen. 

Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen och därefter föredrog 
kassör Barbro Ström årsredovisningen och förklarade dess innehåll. 
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§   9   Revisionsberättelsen 

Revisor Lage Wikstrand gav styrelsen mycket beröm för allt nedlagt 
arbete och läste sedan valda delar ur revisionsberättelsen. 
Därefter meddelades de församlade att 2021 års styrelseprotokoll, 
handlingar och bokföring godkändes samt att resultatet tillstyrktes. 

 
§ 10   Beslut om fastställande av balans och resultaträkning 

Kassören fick åter ordet och förklarade balans och resultaträkningen 
vilken medlemmarna sedan godkände. 

 
§ 11   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen 

Ordförande Uno Sanfridsson klubbade medlemmarnas enhälliga ja till 
beslut rörande styrelsens ansvarsfrihet.  

 
§ 12   Budget 

Barbro Ström gavs åter ordet för att gå igenom 2022 års budget vilken 
liksom tidigare genomgångna balans o resultat även visades på storbild. 
Kassören menade att förevarande budget möjligen kan vara mer osäker 
än tidigare. 
Mötet godkände budgeten. 

 
§ 13   Från styrelsen framlagda förslag: Höjning av ledningshyran till 90 kr./mån. 
           Stämman antog förslaget. 
 
§ 14   Från medlemmar framlagda motioner. 

Kent Lennartson läste den enda inkomna motionen. Denna gällde ett 
förslag om utbetalning av särskild engångsersättning på 10.000 kr. till Kurt 
Fredriksson, Barbro Ström, Jan Altergård, Berndt Bengtsson vardera för 
väl utfört arbete i styrelsen. Utöver läsningen motiverades motionens 
berättigande genom Kents förklaring att den redan från början låga 
medlemsinsatsens nu ytterligera minskas genom engångsåterbetalningen 
på 2 000 kr per medlem.  
Då ordet var fritt tog mötet upp frågor kring utbetalningsförfarandet. 
Därefter tillstyrktes motionen av mötet. 
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§ 15   Fråga om arvode till styrelsemedlemmar: Förslag höjning med 5 000 kr 
           totalt 40 000 kr att fördela mellan styrelsemedlemmar och revisorer. 
           Stämman antog förslaget. 
  
§ 16   Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår: oförändrad 
           Förslaget om oförändrad avgift antogs. 
 
§ 17   Val av styrelseordförande 1 år 
           Genom valberedningens Olof Gustafsson föreslogs Joakim Källman.  
           Förslaget antogs. 
  
§ 18    Val av 3 styrelseledamöter på vardera 2 år, tidigare Tomas Bayard och 

Christina Abrahamsson, 1 på valberedningens förslag. 
Omvaldes Tomas Bayard och Christina Abrahamsson samt nyvaldes 
Kristina Gyllingmo. 

           
§ 19  Val av 2 suppleanter 2 år resp. 1 år tidigare Berndt Bengtsson 

Valdes Andreas Redebratt på 2 år medan Berndt har 1 år kvar. 
 
§ 20   Val av 1 revisor, tidigare Lage Wikstrand 

Omvaldes Lage Wikstrand. Samtidigt noterades att revisor endast får 
väljas på 1 år i taget. 

            
§ 21  Val av Valberedning, tidigare Henri Andreasson.  

Ingen ersättare för Henri Andreasson valdes, mötet godtog i stället att 
valberedningen nu består av 2 personer. Notera att deras valperioder bör 
överlappa varandra. 

            
§ 22   Övriga ärenden: Styrelsen informerar om att Telia lämnat förslag till nya  

avtal att gälla från december 2022. Styrelsen godtog dessa förslag som 
tecknades före december 2021 utgång. Bland fördelarna med nya 
förslagen är oförändrat pris samt en höjning av effekten till 250/250 
Mbit/s. Tvilling-abonnemang ingår också. Avtalet är 5-årigt. 
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Kurt Fredriksson tog till orda i saken och förklarade ytterligare detaljer i 
samband med det nya avtalet med Telia såsom att alla till exempel får nya 
routrar och Tv boxar samt att det finns möjlighet att teckna sig för Telia 
smarta hemmet som innebär brandvakt och en fuktvakt. Vidare kan de 
som behöver hjälp med installationer få det mot en mindre avgift. 
 

 
§ 23   Mötets avslutande 

Föreningens nyvalde ordförande Joakim Kjellman tackade avgående 
ordföranden Kurt Fredriksson för hans många år och plikttrogna arbete 
åt föreningen och överlämnade därefter en fin omgång blommor. 
Sekreteraren gjorde även han sin sista dag i styrelsen fast efter betydligt 
kortare tid däri, dock erhöll Karl på samma vis både tack och blommor av 
Joakim. 
Därefter tackade Uno Sanfridsson alla för visat intresse och avslutade 
mötet. 

   

 

         Ordförande    Sekreterare 

 

         Uno Sanfridsson   Karl Krupke   

                                                                                                       

         Justerare                                                         Justerare 

 

        Kent Lennartsson    Ingemar Sämgård                       
    

 


