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Protokoll fört vid årsmöte i Uddared Fiber, torsdag 27/8 2015 i Floda Lada 
 
Styrelsens ordförande, Ulrik Lindgren, hälsade alla välkomna och öpppnade mötet, 
som hade samlat 19 medlemmar utöver styrelsen (4 ordinarie och 1 suppleant närvarande). 
 
1. Val av ordförande samt sekreterare för stämman. 

Till mötesordförande valdes Ulrik Lindgren  
och till sekreterare Bengt Ögren 

 
2. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes utan ändringar. 
 
3. Val av två justeringspersoner / rösträknare 

Till justeringspersoner / rösträknare valdes  
Daniel Eliasson (Tranbärsv 52) och Gert-Inge Rosenqvist (Tranbärsv 124). 

 
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

Stämman förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
5. Godkännande av röstlängden 

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

 
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. 

Verksamhetsberättelsen liksom revisionsberättelser från Mona Johansson  
och Elin Elebring lästes upp. Dokumenten har funnits tillgängliga på webben och har 
mailats till alla medlemmar. 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. Beslut om årsavgift och andra avgifter.  

Styrelsens förslag om slopad årsavgift godkändes, med möjlighet att återkomma om 
detta om något speciellt skulle inträffa. 
 

11. Beslut om budget 
Budgetförslaget har funnits tillgängligt på webben och har mailats till alla medlemmar.  
Lasse Wester förklarade att vi har så pass mycket pengar i kassan att vi klarar det 
kommande året utan att ta in någon årsavgift och det innebär också att vi får en lägre 
skatt på det kvarvarande nettot. 
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Daniel Eliasson och Rickard Plato hade synpunkter på de, som de ansåg, höga 
kostnaderna för Revisionsbyråns tjänster. De menade att dessa borde gå att få billigare. 
Svenning Svenningsson förklarade bakgrunden till att vi valde byrån och att det under 
det gångna året har varit värdefullt med närheten eftersom olika styrelsemedlemmar har 
besökt byrån ganska ofta. Frågan om autogiro liksom e-postfaktura och e-faktura 
diskuterades också. Vår bank, Länsförsäkringar Bank, erbjuder f n bara Autogiro. 
 
Styrelsens budgetförslag (som inkluderade punkt 9 och 10) godkändes med tillägget  
att vi ska undersöka andra alternativ både när det gäller bokföring och fakturering och 
vilken bank vi ska anlita. Daniel och Rickard erbjöd sig att hjälpa till med detta. 

 
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 (omval) 
Rickard Plato, Åkerbärsv 4 (nyval) 

 
14. Val av revisorer och revisorssuppleant 

Till revisor valdes Mona Johansson, Redovisningsbyrån i Floda (omval) 
Till revisorssuppleant valdes Elin Elebring, Lingonv 58 (omval). 
 

15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande. 
Sedan båda medlemmarna av förra årets valberedning avsagt sig uppdraget föreslog 
styrelsen att styrelsen agerar valberedning inför nästa årsmöte, vilket godkändes. 

 
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. 

 
17. Styrelsens förslag till stadgeändringar 

Ändringarna godkändes. Ett extra medlemsmöte kommer att utlysas för 
att bekräfta dessa ändringar innan de kan träda i kraft. 

 
18. Information om styrelsens förmåner 

I samband med avtalsförhandlingarna med Telia kom styrelsen överens med Telia om 
att styrelsemedlemmarna, utan kostnad, skulle få en inspelningsbar TV-box (utöver den 
som alla medlemmar har fått) samt kanalpaket Stor under 12 månader.  
Inga kostnader har belastat föreningen p g a detta. 
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19. Övriga frågor 
 
- Henrik Ryberg tog upp frågan om prisskillnaden mellan kanalpaketen Lagom och Stor. 
  Vid Telias information vid förra årsmötet uppgavs att en uppgradering till Stor skulle  
  kosta mellanskillnaden mellan Lagom och Stor. Det som inte framkom, och som Telia  
  har bett om ursäkt för, var att de räknar skillnaden mellan vårt rabatterade pris, som är  
  en del av månadskostnaden, och det officiella priset på Stor (enl Telias hemsida). 
  Styrelsen har diskuterat detta med Telia flera gånger men inte lyckats få en ändring. 
 
- Dag Hällbrant undrade om rutinerna kring felanmälan och vem som ska stå för  
  eventuella kostnader då han fått konstiga besked från Kundtjänst. 
  Tyvärr är inte all kundtjänstpersonal uppdaterad på hur vårt avtal fungerar och ger  
  därför ibland felaktiga uppgifter. Vid kontakter med Kundtjänst ska vi alltid hävda att 
  det är Telias ansvar att åtgärda och bekosta eventuella problem (såvida de inte är  
  orsakade av medlemmen själv) 
 
- Gert-Inge Rosenqvist undrade om vi hade någon uppföljning på kvalitén på  
  uppkopplingen då han upplevde att farten på WiFi ligger långt under 100/100 Mbit/s. 
  Telias åtagande om hastigheten gäller när man är uppkopplas med kabel mot routern 
  och styrelsemedlemmarna, som mätt sin egen uppkoppling ganska ofta, ligger normalt 
  på ca 125/125 Mbit/s. En större uppdatering av routerprogramvaran är planerad kring  
  månadsskiftet september/oktober. Möjligen kan den förbättra WiFi-farten 
 

 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
Floda 2015-08-27 
 
 
Bengt Ögren                                                      Ulrik Lindgren  
Mötessekreterare   Möteordförande 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Daniel Eliasson   Gert-Inge Rosenqvist 


