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Protokoll fört vid årsmöte i Uddared Fiber, onsdag 24/8 2016 i Uddaredsskolan 
 
Styrelsens ordförande, Ulrik Lindgren, hälsade alla välkomna och öpppnade mötet, 
som hade samlat 6 medlemmar utöver styrelsen (5 ordinarie och 2 suppleanter 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  
David Lachner (Lingonv 36A) och Anders Holmberg (Lingonv 78). 

 
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. 

Ulrik Lindgren gick igenom bokslutet och läste upp verksamhetsberättelsen liksom 
revisionsberättelsen från Mona Johansson .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 en årsavgift på 200:- godkändes.. 
 

11. Beslut om budget 
Budgetförslaget har funnits tillgängligt på webben och har mailats till alla medlemmar.  
Styrelsens budgetförslag (som inkluderade punkt 9 och 10) godkändes. 

 
12. Val av styrelseordförande på 1 år 

Till styrelseordförande valdes Andreas Öberg, Hallonv 33 (nyval). 
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13. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på 2 år 
Till ordinarie styrelseledamöter valdes 
Ulrik Lindgren, Hjortronv 1 (omval) 
Anders Kihlström, Björnbärsv 58 (omval) 
Svenning Svenningsson, Tranbärsv 90 (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 Anders Holmberg (Lingonv 78). 
 

15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande. 
Liksom förra året 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. Övriga frågor 

 
- Anders Holmberg hade funderingar kring betalningsalternativen, 
  Om man inte använder Autogiro får man en pappersfaktura med posten.  
  Om man använder Autogiro dras pengarna direkt från anmält konto  
   men man får också som påminnelse en faktura pere mail.  
 
- Anders Kilhström uppmanade de närvarande att överväga att delta i styrelsearbetet. 
  Vårt avtal med Telia löper i ytterligare fyra år och de närmaste två åren, när det inte  
  händer så mycket mer än ägarbyten på fiberfastigheter, kan vara en bra period  
  för "inskolning" av en ny styrelsemedlem. När vi närmar oss sommaren 2020 
  måste vi ta ställning till hur vi ska fortsätta. Senast sex månader innan avtalet löper ut  
  kan vi elller Telia säga upp det (för ev omförhandling). Om så inte sker förlängs avtalet  
  automatiskt med ett år i taget. Ett alternativ är att fortsätta som idag, ev med  
  omförhandlad prisbild, ett annat är att övergå till Öppen Fiber.  
  Den månadskostnad vi har idag för TriplePlay är drygt hälften av vad det kostar  
  med Öppen Fiber  Men det kan ju ha ändrats till 2020. 
  När det gäller investeringskostnaden för en ny anslutning är det troligen  
  Telias "dagspris" som kommer att gälla, f n ca 26.000:-. 
 
- K-G Larsson påpekade att en fiberinstallation numera räknas som en sådan  
   förbättringsåtgärd på en fastighet som ger möjlighet till avdrag på 22% av  
   installationskostnaden vid en försäljning av fastigheten.   
   Se mera om detta på hemsidan (www.uddaredfiber.se). 
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Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
Floda 2016-08-24 
 
 
 
Bengt Ögren                                                      Ulrik Lindgren  
Mötessekreterare   Möteordförande 
 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
David Lindroth   Anders Holmberg 


