
 

 Årsmötesprotokoll 2016, Vaggeryds kommuns ÖSTRA Fiberförening  
Tisdagen den 22 mars 2016  
Teatersalongen, Skillingehus  

 
§ 1 Årsmötets öppnande  
Årsmötet förklaras öppnat. 
 
§ 2 Val av mötesordförande  
Kenneth Åberg utses till ordförande 
 
§ 3 Val av mötessekreterare  
Torbjörn Åkerblad utses till sekreterare 
 
§ 4 Val av två protokolljusterare, utöver ordföranden  
Magnus Dahlqvist 
Silva Wilsson 
Tid för justering: tisdag 29 mars, kommunhuset Skillingehus 
 
§ 5 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkänns 
 
§ 6 Godkännande av röstlängd  
Röstlängden godkänns 
 
§ 7 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst  
Årsmötet anses stadgeenligt utlyst 
 
§ 8 Stadgeändringar. Detta är det 2:a årsmötet som beslutar om ändringen.  

 Lennart Henrysson redogör för stadgeändringar. 

 Jim Lejon klargör informationen avseende insats: 
Det gällande beslutet är att delta i föreningen med ett insatsbelopp på 20 500 kr. 
 

Förslag till stadgeändringar fastställs i enlighet med årsmötesbeslut 24 mars 2015. 
 

§ 9 Beslut om utbyggnad eller inte utbyggnad efter genomförd information om projektet.  
Se nedanstående punkter om informationen.  
 
Kriterier som måste vara uppfyllda för att styrelsen ska kunna säga 
” JA”  till att starta projektet 

 Föreningen är momsregistrerad 

 Föreningen erhåller 60 % i bredbandsstöd från Länsstyrelsen 

 Beloppet på bredbandsstödet minst följer inskickad budgetmall 

 Ingen medlem nekas anslutning 
 
Om Länsstyrelsen inte fattat beslut om stöd till tidpunkten för årsmötets genomförande, skall 
årsmötet uppdra till styrelsen att fatta det slutgiltiga beslutet att genomföra projektet efter 
årsmötets intentioner.  

 
  



Information till årsmötet inför beslutet om utbyggnad  
 

 Projektets ekonomi: Stöd, insats, lån.  

 Finansieringsmöjligheter: Banklån till medlemmar  

 Driftsekonomi: Vad skall medlemmen betala till föreningen  

 Gruppavtal/Individuella avtal med tjänsteleverantörer  

 Kommunikationsoperatör: Vilken funktion har den  

 Underhåll-Drift-Felanmälningar  

 Utbyggnad-Nodområde- Tidplan  

 Från tomtgräns till insida hus  

 Teknik insida hus  
 
Förslaget att uppdra till styrelsen att fatta det slutgiltiga beslutet att genomföra projektet efter 
årsmötets intentioner bifalles. 
 
§ 10 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2015  
Styrelsens ordförande Jim Lejon redogör för föreningens verksamhetsberättelse 2015. 
Gunilla Johansson, kassör, redogör för föreningens ekonomi. 
 
Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport läggs till handlingarna. 
 
§ 11 Revisionsberättelse för 2015  
Bo Holst, revisor, redogör för revisionsberättelse för år 2015. 
 
Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 
 
§ 12 Fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av årets resultat  
Förslag till fastställande av resultat- och balansräkning bifalles. 
 
§ 13 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen  

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2015. 
 
§ 14 Beslut om medlemsavgift för verksamhetsåret 2017  
Förslag om medlemsavgift på 200 kronor per medlem fastställs. 
 
Information om inbetalning: En gemensam faktura kommer innehålla medlemsavgift 200 kronor och 
anslutningsavgift 5 000 kronor samt underlag för anslutningsavtal.  
 
§ 15 Val av ordförande för ett år  
Jim Lejon väljs till ordförande för ett år. 
 
§ 16 Val av 4 ordinarie styrelseledamöter för 2 år  
Till ordinarie styrelseledamöter för två år väljs: 
Gunilla Johansson 
Christina Kemi 
Olof Sjöholm 
Susanne Ingemarsson 
 



§ 17 Val av 5 ersättare för 1 år  
Till ersättare för ett år väljs: 
Hillevi Andersson 
Ingemar Carlsson 
Per-Olof Toftgård 
Roger Andersson 
Christer Holmgren 
 
Kvarstående ledamöter: 
Carl-Johan Bertilsson 
Anders Friberg 
Arne Isaksson 
Per Nilsson 
 
§ 18 Val av 2 revisorer för 1 år samt 1 revisorsersättare för 1 år  
Till revisorer för ett år väljs: 
Lars-Göran Harrysson 
Bo Holst 
 
Till revisorssuppleant för ett år väljs:  
Markus Önneby 
 
§ 19 Val av valberedning, minst två personer, varav en sammankallande  
Till valberedning väljs: 
Lennart Henrysson, sammankallande 
Helene Svensson 
Peter Stråth 
 
§ 20 På mötet väckta frågor  
Inga frågor väckta. 
 
§ 21 Årsmötet avslutas  
Styrelseordförande Jim Lejon tackar styrelsen för väl utfört arbete, åhörarna för god dialog och visat 
intresse och årsmötets presidium för väl genomfört möte. 
 
Kenneth Åberg tackar styrelsen för det stora och goda arbetet som görs. 
 
Årsmötet förklaras avslutat. 
 

 


