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Protokoll fört vid årsmöte i Uddared Fiber, tisdag 26/8 2014 i Floda Lada 
 
Mötet hade samlat ca 150 medlemmar och inleddes med en dryg timmes information från 
Telia och Empower med möjlighet till frågor om både tjänsteutbud, den tekniska utrustningen 
och själva installationsförfarandet.  
 
Ordföranden påpekade att det är hemsidan som kommer att vara vår huvudsakliga kanal för 
information under hösten om hur arbetet framskrider och hur planen ser ut. 
 
Interimsstyrelsens ordförande, Ulrik Lindgren, hälsade alla välkomna och öpppnade mötet. 
 
1. Val av ordförande samt sekreterare för stämman. 

Till mötesordförande valdes Ulrik Lindgren  
och till sekreterare Bengt Ögren 

 
2. Godkännande av röstlängden 

Mötet godkände att avprickning mot medlemsförteckningen skulle göras vid behov,  
t ex om det skulle krävas votering i någon fråga.  

 
3. Val av två justeringspersoner / rösträknare 

Till justeringspersoner / rösträknare valdes  
Fredrik Mindelsohn (Lingonv 74) och Veronica Andersson (Enbärsv 60). 

 
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

Stämman förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
5. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes utan ändringar. 
 
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 

Kassören Lasse Wester läste upp verksamhetsberättelsen.  
Resultat- och balansräkning har funnits tillgängliga på webben sedan kallelsen gick ut. 
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. 
Balans- och resultaträkning godkändes. 

 
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

Stämman beviljades ansvarsfrihet för det gångna budgetåret. 
 
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer 

Styrelsens förslag om att varje styrelseledamot får 1.000:- i ersättning för det 
innevarande budgetåret godkändes. 

 
10. Budget 

Budgetförslaget har funnits tillgängligt på webben sedan kallelsen gick ut. 
Styrelsens förslag (som inkluderade punkt 9 och 11) godkändes. 

 
11. Medlemsavgift och andra avgifter 

Styrelsens förslag om en medlemsavgift (årsavgift) om 300:-  
för innevarande budgetår godkändes.  
Faktura på avgiften kommer att sändas ut under september. 
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Ulrik Lindgren påpekade vikten av att fakturorna från föreningen betalas i tid  
eftersom föreningen inte har någon större ekonomisk buffert.  
Detta gäller framför allt anslutningsavgiften (10.875:-) men självklart även den löpande 
månadsavgiften (379:-) och årsavgiften (300:-) 
Faktura på anslutningsavgiften kommer troligen att skickas ut under oktober med 
förfallodag i november. 
 
Vid utebliven betalning skickas en (1) påminnelse  

och därefter går ärendet till inkasso. 
 
12. Val av styrelseordförande 

Till styrelseordförande valdes Ulrik Lindgren, Hjortronv 1 (omval). 
 
13. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Till ordinarie styrelseledamöter valdes 
Anders Kihlström, Björnbärsv 58 (omval) 
Svenning Svenningsson, Tranbärsv 90 (omval) 
Lars-Olof Wester, Tranbärsv 125 (nyval) 
Andreas Öberg, Hallonv 33 (omval) 
Bengt Ögren, Nyponv 20 (omval) 
 
Till styrelsesuppleanter valdes 
Peter Törnqvist, Tranbärsv 4 (nyval) 
Mikael Löfvenius, Hjortronv 6 (omval) 

 
14. Val av revisorer och revisorssuppleant 

Till revisor valdes Mona Johansson, Redovisningsbyrån i Floda. 
Till revisorssuppleant valdes Elin Elebring, Lingonv 58. 
 
När det gäller arvode till revisorerna (punkt 9) ingår revisionen bland de tjänster vi 
betalar Redovisningsbyrån för. Elin Elebring avsade sig ersättning. 

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

Till valberedning valdes Karl-Gunnar Larsson, Lingonv 26 (sammankallande) 
och Mikael Löfvenius, Hjortronv 6. 

 
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. 

 
 
Floda 2014-08-26 
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