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Protokoll fört vid årsmöte i Uddared Fiber, torsdag 29/8 2019 
i kvartersstugan Hallonvägen 33-52 
 
Styrelsens ordförande, Andreas Öberg, hälsade alla välkomna och öpppnade mötet, 
som hade samlat 29 medlemmar utöver styrelsen (4 ordinarie och 2 suppleanter närvarande). 
 
1. Val av ordförande samt sekreterare för stämman. 

Till mötesordförande valdes Andreas Öberg, Hallonv 33, 
och till mötessekreterare. Bengt Ögren, Nyponv 20. 

 
2. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes först utan ändringar. 
 
I samband med punkt 12, val av ordförande, ändrades dagordningen 
så att punkt 17 ang Telias offert togs före punkt 12 

 Detta eftersom Andreas Öberg inte var beredd att fortsätta som ordförande  
om resultatet av punkt 17 blev att vi skulle utreda andra alternativ än Telia. 

 
3. Val av två justeringspersoner / rösträknare 

Till justeringspersoner / rösträknare valdes Stig Källberg,  Enbärsv 44 
och Sven Schlyter, Hallonv 48. 

 
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

Stämman förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
5. Godkännande av röstlängden 

Röstlängden (närvarolista) godkändes.  
 
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. 

Dokumenten har funnits tillgängliga på webben och har mailats till alla medlemmar. 
Några medlemmar sade att de inte fått mailet med kallelsen. Andreas har de berörda 
mailadresserna och ska kolla i systemet varför mailen inte gått fram. 
Inga övriga kommentarer kring detta. 

 
7.  Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om 

disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
Andreas Öberg redogjorde kortfattat för balans- och resultaträkning,  
som därefter godkändes av mötet. 
 

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna budgetåret. 

 
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer 

Styrelsens förslag om att varje styrelseledamot får 999:- i ersättning för det innevarande 
budgetåret samt att revisorn inte får något arvode godkändes. 

 
10. Beslut om årsavgift och andra avgifter.  

Mötet godkände styrelsens förslag om  
- en årsavgift på 300:-  Denna avgift tas ut på kommande kvartalsbetalning. 
- en förseningsavgift på 50:-  
- en avgift för pappersfaktura på 25:-  
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11. Beslut om budget 

Budgetförslaget har funnits tillgängligt på webben och har mailats till alla medlemmar.  
Det visades även upp på mötet. 
Styrelsens budgetförslag (som inkluderade punkt 9 och 10) godkändes. 

 
17.   Beslut om förlängning av avtalet med Telia 

Efter en hel del diskussion om vägen fram till dagsläget och om tekniska detaljer i 
Telias offert fattades följande beslut: 
 
- Vi accepterar Telias offert om ett nytt 5-årigt avtal fr o m 1/7 2020  
   enligt detaljerna i kallelsens kommentar  till denna punkt. Beslutet var enhälligt. 
 
- Med 25 röster mot 12 (inkl fullmakter) beslöts att vi ska ha den högre  
   hastigheten (250/100) till en merkostnad av 30:-/månad, dvs totalt 409:-/månad. 
 
Noteras kan också att vi har full garanti på hårdvaran under hela avtalstiden. 
Medlemmar har ibland fått felaktiga besked från Kundtjänst angående detta. 

 
12. Val av styrelseordförande på 1 år 

Till styrelseordförande valdes Andreas Öberg, Hallonv 33 (omval). 
 
13. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på 2 år 

Ordinarie styrelseledamöter valdes på 2 år vid årsmötet 2018: 
Ulrik Lindgren, Hjortronv 1  
Anders Holmberg, Lingonv 78  
Svenning Svenningsson, Tranbärsv 90 
Bengt Ögren, Nyponv 20 
 
Styrelsesuppleanter valdes på 2 år vid årsmötet 2018 
Peter Törnqvist, Tranbärsv 4 
Rickard Plato, Åkerbärsv 4 
 

14. Val av revisorer och revisorssuppleant 
Till revisor valdes Mona Johansson, ägare Redovisningsbyrån i Floda (omval). 
Till revisorssuppleant valdes Peter Wiklund, Björnbärsv 60.  

  
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande. 

Till valberedning valdes K-G Larsson, Lingonv 26 (sammankallande) 
och  Enrique Cordero, Björnbärsv 58. 

 
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens 

stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före mötet.  
Inga sådana ärenden fanns att behandla. 

 
18. Övriga frågor 

Andreas Öberg meddelade att styrelsen med respektive önskar gå ut och äta middag 
på föreningens bekostnad och samtidigt avtacka Anders Kihlström som avgick vid förra 
årsmötet. 
Stämman beslöt godkänna detta. 

  
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
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Floda 2019-08-29 
 
 
 
Bengt Ögren                                                      Andreas Öberg  
Mötessekreterare   Mötesordförande 
 
 
Justeras 
 
 
 
Stig Källberg    Sven Schlyter 


