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Till alla medlemmar, uppdaterad kallelse 
 

Kallelse till ordinarie årsmöte onsdag 29/9 2021 kl 19. 

 

Mötet kommer pga coronapandemin att hållas via Google Meet!  

Möteslänk:   meet.google.com/sai-wwib-nid  (finns även på hemsidan!) 

 

 
Denna kallelse samt övriga årsmöteshandlingar (årsredovisning, 
revisionsberättelse och budgetförslag) finns på hemsidan (www.uddaredfiber.se)  
under Dokument - Kallelser. 
 
Enligt våra stadgar skall ordinarie årsmöte hållas senast i augusti 
och följande punkter (1-17) skall behandlas. 
 

Förslag till dagordning  

 
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.  
2. Fastställande av dagordningen.  
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.  
5. Godkännande av röstlängden.  
    Stämmans ordförande skall, om det behövs, upprätta en förteckning över  
      närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd). ( SFS 1987:667) 

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.  
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition  
    av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.  
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.  
9. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.  
10. Beslut om årsavgift och andra avgifter.  
11. Beslut om budget.  
12. Val av styrelseordförande på 1 år 
13. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på 2 år. 
14. Val av revisorer och revisorssuppleant på 1 år. 
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.  
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar,  
      och som anmälts till styrelsen senast 30/4.  
      - Beslut om stadgeändringar 
17. Övriga frågor 
 

 

Floda 2021-09-07 
 
Bästa hälsningar 
Styrelsen för Uddared Fiber 
 
 
Se kommentarer nedan! 
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Kommentarer till dagordningen 

 

Punkt 9: Styrelsen föreslår samma ersättning som förra året, dvs 999:-  per ledamot. 
 

Punkt 10:  Styrelsen förslår oförändrad årsavgift (300:-) för budgetåret 2021-2022. 
Styrelsen föreslår också att förseningsavgiften på kvartalsfakturan (50:-) 
och faktureringsavgift (25:-) på pappersfakturor,  
som beslutades årsmötet 2017, kvarstår. 
 

Punkt 12, 13: Styrelsen föreslår att Andreas Öberg omväljs som ordförande på 1 år. 
 

Styrelsen föreslår också att följande övriga ledamöter  
och suppleanter omväljs på 2 år: 
 

Ulrik Lindgren 
 Anders Holmberg 

Svenning Svenningsson 
Bengt Ögren 

  
Peter Törnqvist, suppleant 
Rickard Plato,    suppleant 

  

Punkt 14: Styrelsen föreslår att Mona Johansson (Redovisningsbyrån) väljs som revisor 
och Thomas Moberg som revisorssuppleant (båda omval). 
 

Punkt 15: Styrelsen föreslår att styrelsen, som tidigare, agerar valberedning. 
 

Punkt 16: Stadgeändringar. 
 

1: Vi har två §7 i stadgarna.  De två slås samman till en: 
 
§7 ÅRSAVGIFT  OCH ÖVRIGA AVGIFTER   
Varje medlem ska årligen till föreningen betala årsavgift, som beslutas av föreningsstämman, 
dock högst 400 SEK.   
Årsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.  
 

För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften består av en 
anslutningsavgift samt en månatlig avgift. Avgiften för de olika tjänster föreningen 
tillhandahåller fastställs av föreningsstämman och regleras i avtal  som upprättas  
mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.   
 

2: Under §9 Avgång finns ett "hårdkodat" datum 
 
Texten  
"Avgång får dock ej ske än tidigare än 2020-06-30, undantaget då medlemskap skall överlåtas 
till ny fastighetsägare.  Tidpunkten baseras på löptiden för avtalet mellan föreningen och 
bredbandsleverantören." 

 

ändras till 

  
"Avgång får dock ej ske tidigare än då det gällande avtalet mellan föreningen och 
bredbandsleverantören löper ut, undantaget då medlemskap skall överlåtas till ny 
fastighetsägare." 


