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Till alla medlemmar 
 

Kallelse till ordinarie årsmöte torsdag 29/8 2019 kl 19.  
Plats meddelas senare per mail! (Se följebrev.) 
 

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 (1-8, 10-17) 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 Telias offert för förlängning av gällande avtal. 
 
10. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.  
11. Beslut om årsavgift och andra avgifter.  
12. Beslut om budget.  
13. Val av styrelseordförande på 1 år 
14. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på 2 år. 
15. Val av revisorer och revisorssuppleant på 1 år. 
16. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.  
17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar,  
      och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.  
18. Övriga frågor 
 

 

Floda 2019-09-15 
 
Bästa hälsningar 
Styrelsen för Uddared Fiber 
 
 
Se kommentarer nedan! 
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Kommentarer till dagordningen 

 
Punkt  9: Offert från Telia 

Under våren har styrelsen förhandlat med Telia om ett nytt avtal 
för de kommande 5 åren. Vi har också begärt in offert från en 
annan operatör som dock hoppade av bara dagar innan de skulle 
presentera sin offert för styrelsen. Vi har bedömt att det inte är 
meningsfullt att undersöka ytterligare alternativ, 
 
Telias offert innebär: 
- bredband 100/100, TV och telefoni som idag 
- samma månadskostnad (379:-) 
  alternativ: bredband 250/100 för 409:-/månad 
- nya routrar och nya tv-boxar 
- avtalstid 5 år 
 
Styrelsen rekommenderar stämman att anta denna offert. 

 
 
Punkt 10: Styrelsen föreslår samma ersättning som förra året,  

dvs 999:-  per ledamot. 
 

 
Punkt 11:  Styrelsen förslår oförändrad årsavgift (300:-)  

för budgetåret 2019-2020. 
Styrelsen föreslår också att förseningsavgiften på kvartalsfakturan 
(50:-) och faktureringsavgift (25:-) på pappersfakturor,  
som beslutades årsmötet 2017, kvarstår. 
 

 
Punkt 13, 14: Styrelsen föreslår att Andreas Öberg omväljs  

som ordförande på 1 år. 
 
Styrelsens förslag till övriga ledamöter är: 
Ulrik Lindgren, ordinarie (omval, 2 år) 

 Anders Holmberg (nyval, 2 år)  
Svenning Svenningsson, ordinarie (omval, 2 år) 
Bengt Ögren, ordinarie (omval, 2 år) 
 
Peter Törnqvist, suppleant (omval, 2 år) 
Rickard Plato, suppleant (omval, 2 år) 
 
 


