
Fiberstämma Seglora 21 mars 2018

Anna-Lena Forsberg Svensson öppnade mötet.

§1 Ann-Christin L.iunggren valdes till mötes ordförande och Morgan Carlsson valdes
till motes 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 wöt 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
ISe W+

§8 Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§9 Mötet beslutade att ge styrelsen en ersätlning på 150 kr per möte samt 18:50kr i
milersättning. Styrelsen har fått i uppdrag att se över ersättning till kassören.

§10 Mötet beskltade om en årsavgift på 200kr ink moms

medlemsavgift på 100kr per år ink moms



en overlåtelse avgift på 400kr ink morns

Serviceavgift på 190 kr ink moms Kassören får i uppdrag att redan ut detta med
§tratego 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. Förstaget att hoja avgiften till 5ilkr om
det inte går emot avtalet godkändes.

§11 §§relsen

Kvar på 1 år: Anna-Lena Svensson Forsberg

James Eriesson

MikaelWiklund

Omvald på 2 år: Urban Westerlund

Suppleanter kvar på 1 år: Robin Alexandersson

Vincent Johansson

Nyval suppleant pä 2 är: Hans Wettergren

§15 Kent Ljunggren och Lars-Peter Gunnarsson valdes tilt valberedning varav Kent
Ljunggren är sammankallande

§t6 Förstag på andring av § 4

§ 4 MEOLEMSTflP Till medlem kan an*as en söfande som åger fastigh*t inom
förcningens yerksar$flefsområdq som ufgörs av Seglora socken med amnesl, aelt
somks* f$rvänfas följaföreningenssfadgarocfifusIuf sarnf bidratillförce*liganda
av förc*ingers ändamål Om en fastighet har f{eru detägarc kan endasf en åy
detägama vara fannell medlem" Ånsökan om rnedlerns*ap görc s/«ntligf fiII
föreningen"

med tillägg: på av föreningen tilthandäfrållet formulär.

Godkändes.

§12 Mikael Wiklund valdes till ordforande

§{3 Stratego valdes som revisionsbolag

§ '14 Saknades i dagordningen



Förslaget på ändring av §6

"Insafsen befatras tillföreningens konto i samband med tecknandet av
fastighetsanslutningsavtal dock senasf tvä veckor efter att medlemskap bevigats.
Resferande belopp betatas på det sätt och inom den tid som sfyrelsen bestämmer.,,

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

Godkännes.

Förstaget om ändring av§20:

'§ 20 UPPLÖSNtNG Vid föreningens upplösn ing ska föreningens behållna tiltgångar
fördelas mellan medlemmama iförhåttande titt inbetalda medlemsinsafseren/rgf §6.
ATGÅR Vid föreningens upplösning genam försägning tiil extern köpare och där
fiberanslutnas medlemskap och ägande avslutas skall föreningens behåltna
tillgångar fördetas mellan medlemmama i förhåltande titl inbetatda medlemsinsafser
enligt §6. Före denna delning i enlighet med § 6 skerska dock markägare sam inte
tidigare fätt ekonamisk kompensation för upptåtelse ay mark till stamledning ersättas
med en sclrablonrserad meterersättning vars nivå fasfsfäl/s av föreningens sfyre/se.,,

Godkändes ej. Återremitterades till styrelsen.

§17 Mötet beslutade att styrelsen skall säga upp avtalet med Net at once

§§relsen fick i uppdrag att göra en inventering av vad som finns och vad
rnedlemmarna vill ha.

§18 lnga övriga frågor hade inkommit till ssrelsen for 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 aytackades med en blomma.

Ann-Christin Ljunggren
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§eglora fiber Ekcnomisk fcrening §eglora 201S-04-30

Med anledning av beslut under §6 i protot<oll från stämrnan 2i rnars 2018 har vi träffat
§tratego och vitl tämna följande information:

Styrelsen har framfört önskemål orn ait irtöka den ekonomiska bufferten tillca 600 000
kr dvs Öka det fria egna kapitalet till motsvarande nivå. Man har då fått rekcnnmendation
ogn att temporårt öka serviceavgiften till 190 kr/mån tills nivån har nått denna nivå. Detta
framgick inte under diskusslonen under §§. Med den utgångspunkien finns inget att
arlmärka rå beslutet i §S. Någon ytterligare utredning anser vi inte behöver genomföras.

Vid justering av protokollet visar det sig att stämrnan rnissai att ta beslut under §7 om
resultaträkningen och disposition av vinsten. tli förestår att det görs ett tillågg i
protokollet rned följande beslut:

Ståmrnan fastståller resuttatråkningen och att årets vinst disponeras så afi i ny råkning
*verföres 487 *SS kr.

Medlem som har något att invända rnot ovenstående skall senast den15 maj !ämna
invåndningar till styrelsen.

Mikel\ffiklund Uöan Westerlund

.:i ,.,-'-,:.11, \§-§tåJ{
ördforande Kassör



Tillägg till stämmoprotokoll från den2l mars 2018 med Seglora fiberförening

I samband med justering av protokollet har det anmärkts att det saknas fullständigt
beslut under §6 enligt stadgarna och uttalande från revisor.

Föreningens styrelse har därför i samråd med Stratego tillskrivit samtliga medlemmar
med förslag till ändring av beslutet enligt nedan. Då ingen medlem lämnat invändningar i

laga tid kompletteras beslutet enlig följande:

Komplettering av beslut under § 6 vid årsmöte den 21 mars 2018

Stämman fastställer resultaträkningen och att årets vins disponeras så att i ny räkning
överföres 487 860 kronor.

Urban Westerlund

Kassör

För styrelsen

F"1d;\;tu**tt \t\§-{,
MikaelWiklund

Ordförande


