
Fiberstämma §eglora 21 mars 2018

Anna-Lena Forsberg §vensson öppnade mötet.

§1 Ann-Christin Ljunggren valdes tillmötes ordförande och Morgan Carlsson valdes
till mötes sekreterare

§2 Röstlängden på 37 personer godkändes

§3 Jan Vinkvist och Kerstin Jörnäs valdes tilljusterare

§4 Mötet beslutade att stämman kallats korrekt

§5 Dagordningen godkändes ff.,10t w
§6 Kassören presenterade årsredovisningen som Stratego sammanställt. Jan
Vinkvist lade fram synpunkter angående revisionsbyråns uträkningar i bokslutet. För
att reda ut eventuella oklarheter beslutade mötet att Jan Vinkvist får närvara vid ett
möte med §tratego tillsammans med kassören.

§7 Balansräkningen godkändes se w04

§8 Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§9 Mötet beslutade att ge styrelsen en ersättning på 150 kr per möte samt 18:50kr i

milersättning. Styrelsen har fått i uppdrag att se över ersättning till kassören.

§{0 Mötet beslutade om en årsavgiftpå 200kr ink moms

medlemsavgift på 100kr per år ink moms



en överlåtelse avgift på 400kr ink moms

Serviceavgift på 190 kr ink moms Kassören får i uppdrag att redan ut detta med
Stratego och sänka om den ej behöver vara så hö9.

Styrelsen skall se över vad som står i avtalet om faktureringsavgiften för pappers
fakturor då detta kostar mer än de nu tar ut. Förslaget att höja avgiften till 50kr om
det inte går emot avtalet godkändes.

§11 Styrelsen

Kvar på 1 år: Anna-Lena Svensson Forsberg

James Ericsson

MikaelWiklund

Omvald på 2 år: Urban Westerlund

Suppleanter kvar på 1 år: Robin Alexandersson

Vincent Johansson

Nyval suppleant på 2 år: Hans Wettergren

§12 MikaelWiklund valdes till ordforande

§13 Stratego valdes som revisionsbolag

§ 14 §aknades i dagordningen §oq$4 §{
§15 Kent Ljunggren och Lars-Peter Gunnärsson valdes till valberedning varav Kent
Ljunggren är sammankallande

§{6 Förslag på ändring av § 4

"§ 4 MEDLEMSKAP Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom
föreningens ve*samhetsområde, som ufgörs av Seglora socken med omneid, och
'som 

kan föruäntas fötja föreningefis stadgar och beslut samt bidra titt förue*tigande
av föreningens ändamå\. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av
delägama vara farmell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till
föreningen"

med tillägg: på av föreningen tillhandahållet formulär.

Godkändes.



Förslaget på ändring av §6

"lnsatsen betalas tillföreningens konto i samband med tecknandet av
fastiglrctsanslutningsavta{ dock senasf tuå veckar ofter att medlemskap beviljats.
Resferande belopp betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen besfämmer."

ersätts med: lnsatsen faktureras av föreningen när fastighetens installation är klar.

Godkännes.

Förslaget om ändring av§20:

'§ 20 UPPLÖSNING Vid föreningens upplösning ska föreningens behåttna tillgångar
fördelas mellan medlemmama iförhållande till inbetalda medlemsinsafserenltgf §6.
UTGÅR Vid föreningens upptösning genam försäljning titt extem köpare och där
fiberanslutnas medlemskap och ägande avs/ufas skall föreningens behållna
tillgängar fördelas mellan medlem mam a i förhåll ande till inbetalda medle msi nsafser
enligt §6. Före denna delning ienlighet med§ 6 sker ska dock markägare som inte
tidigare fäff ekonomisk kompensation för upplåtelse av mark till stamledning ersättas
med en schablaniserad meterersättning vars nivä fasfsfäl/s av föreningens styrelse."

Godkändes ej. Aterremitterades till styrelsen.

§17 Mötet beslutade att styrelsen skallsäga upp avtalet med Net at Once

Styrelsen fick i uppdrag att göra en inventering av vad som finns och vad
medlemmarna vill ha.

§18 lnga övriga frågor hade inkommit titls§relsen för mötet.

På mötet togs upp att det är samma kostnader för ett vilande abonnemang som ett
aktivt.

Mötet avslutades och Ann-Christin Ljunggren och Morgan Carlsson tackade för
förtroendet. Christina Arntsberg Henrysson avtackades med en blomma.

Ann-Christin Ljunggren
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