
Protokoll fört 2015-06-25 vid 2014 års föreningsstämma för 

Emterviksfiber (Väst o Nord), Bygdegården Gårdserud med start kl. 

19:00. 

 

1§. 

 Stämmodeltagarna hälsades välkomna och mötet öppnades. 

2§. 

Kjell Nilsson valdes till ordförande och undertecknad till sekreterare. 

3§ 

Röstlängder fastställdes. 

4§. 

Till justeringsmän valdes Kjell Arstad och Tommy Larsson. 

5§. 

Efter att stadgelydelsen lästs upp, godkändes att dagens stämma, som kallats via e-post samt 

via brev, var behörigt utlyst. 

6§. 

Den dagordning som delades ut godkändes. 

7§. 

Projektledaren Leif Östlund föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. 

Han började med att påminna att det idag var så gott som på dagen tre år sedan 

startbeslutet togs. När väl arbetet kom igång fungerade allt väl och all driftsättning skedde 

våren 2014.   Det som fördröjde projektet något var fiberblåsning och installationer, där div. 

problem uppstod.  

Mycket arbete fick läggas ned på kontakterna med Jordbruksverket gällande bidragsdelen.  

Projektet utsattes för revision genom att skåp och grävdjup kontrollerades. Tidsutdräkten 

gällande bidrag resulterade i att föreningen nödgades ta en checkkredit. 

Östlund fortsatte med att informera om att föreningen har slutit avtal med Telia Sonera om 

uthyrning av kanalisationen samt ett avtal med Skanova gällande underhåll av nätet. Avtalen 

gäller fram till 2027-12-31. 

Han berättade att styrelsen fattat beslut om inmätning av nätet. Inmätningen blir klar under 

2015. 

Sammanfattningsvis berättade han att totalkostnaden för de tre föreningarnas nät hamnade 

på 13 miljoner kronor för ett nät på 13 mil. Av denna summa utgjorde grävkostnaden 70 %. 

Materialkostnaden stod för 20 % och resten huvudsakligen projektledning och inmätning.   

 



Östlund avslutade med att till stämmans stora förnöjsamhet omtala att, tack vare ideellt 

arbete, bidrag och skatteeffekter, har medlemsinsatsen minimerats från uppskattade 

24 000:- kr till 15 100:- kr.   

 

Därefter framförde mötesdeltagare åsikter om berättelsen. Diskussionen fördes i en mycket 

positiv anda. Det omtalades att fiberföreningar på andra orter kontaktat projektledaren 

Östlund, som presenterat projektet för intresserade 

Stämman godkände verksamhetsberättelsen. 

 

Resultat- och balansräkning utdelades och ordf. Tommy Larsson föredrog och förklarade 
densamma. 

Revisor Olov Olsson föredrog revisorns berättelse. Där framgick att föreningens arbete var 

bokförd i god ordning och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

8§. 

Stämman godkände resultat- och balansräkning. Vidare beslutades att resultatet skulle föras 

över till nästa år. 

9§. 

Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.  

10§. 

Stämman beslutade att inga arvoden skall utgå till styrelse eller revisor. 

11§. 

Leif Östlund föredrog styrelsens verksamhets- och budgetplan för 2015. 

Han redovisade hur tillkommande medlemmar berörs. 

Fredrik Jonsson poängterade vikten av att medlemsvärvning fortsätter. 

Stämman godkände styrelsens förslag. 

12§. 

Styrelsen föreslog att medlemsavgiften för 2016 skall vara oförändrad. 

Stämman godkände styrelsens förslag. 

13§. 

Stämman valde Tommy Larsson till ordförande på ett år. 

 

 



14§. 

Till styrelseledamöter på två år valdes: 

Rickard Nilsson och Johan Grannsjö 

Till styrelseledamöter på ett år valdes: 

Stefan Henriksson och Jonny Andersson. 

Till suppleant utsågs Peter Solnén. 

 

15§. 

Olov Olsson omvaldes som revisor på ett år. 

16§. 

Till valberedning omvaldes Jan Ullfeldt (sammankallande) och Tony Andersson. 

17§. 

Till föreningen hade inga skrivelser inkommit att behandla på stämman. 

18§. 

Ordf. Kjell Nilsson tackade för intresset och bjöd in till kaffe, varefter mötet avslutades.   

 

Gårdserud 2015-06-25                                                vid protokollet: 

 

Kjell Nilsson                                                                       Bengt Jansson 

…………………………………………                                         …………………………………………… 

Kjell Nilsson                                                                       Bengt Jansson 

  

Justeras: 

Kjell Arstad                                                                       Tommy Larsson 

………………………………………………                                    …………………………………………….. 

Kjell Arstad                                                                         Tommy Larsson                        

  

 


