20–09, Fibersamverkan.se Sverige Ek. För. 769632–0527
Ordinarie årsstämma
Protokoll:
20–09
Plats:
Zoommöte
Tid:
2020-10-29 kl. 19.00-20.22
Styrelsen
Hillareds Fibernät Ek.För./styrelsen
Ekonomiska Föreningen Hulu Fiber/styrelsen
Styrelsen
Styrelsen
Od-Alboga Fiber Ek.För./valberedningen
Fiber i Vad Ek.För.
Framtidsbandet Bredhall
Odarslöv Räften Fiber Ek.För.
Bredareds Fiber Ek.För.
Lidhults Lights

Röstberättigade
x
x
x
x
x
x
x
x

§1
Mötets öppnande.
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2

Val av ordförande samt protokollförare vid stämman.

Mats Jangdal valdes till ordförande och Claes Bergqvist till protokollförare.
§3

Godkännande av röstlängden.

Röstlängden godkändes enligt ovan.
§4

Val av två justeringspersoner.

Till justeringspersoner valdes Jolle Carlestam och Helena Ödvall Enoksson.
§5

Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Enligt stadgarna skall kallelse gå ut tidigast sex veckor före och senast två veckor före stämman.
Kallelsen skickades ut 2020-10-15 vilket stämman fann vara korrekt.
§6

Fastställande av dagordningen.

Den föreslagna dagordningen godkändes.
§7

Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse.

Årsredovisningen genomgicks.
Revisionsberättelsen föredrogs. Det framfördes att det skulle vara önskvärt om någon av revisorerna var närvarande så att man kunde ställa frågor. Dessutom önskades att stämmohandlingarna skickades i .pdf format
för att öka tillgängligheten för alla.
§8

Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Balans- och resultaträkning fastställdes och styrelsens förslag att balansera årets resultat, 43 688 kr, i ny räkning godkändes.

1[3]

Visma Addo ID-nummer : c5030b3e-9d05-47cd-b099-6414f5d105b1

Närvarande:
Gunnar Larsson
Claes Bergqvist
Ulrika Andersson
Mats Jangdal
Jan Vinkvist
Jerry Stridh
Thomas Hoonk
Tommy Hanqvist
Jolle Carlestam
Helena Ödvall Enoksson
Sven Andersson

20–09, Fibersamverkan.se Sverige Ek. För. 769632–0527
§9

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen för 2019.
§ 10

Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

Stämman beslutade att tidigare beslut om arvode på 250 kr/timma och reseersättning om 30 kr/mil skall fortsätta att gälla.
§ 11

Budget.

Det är angeläget att styrelsen arbetar med sådant som är viktigt för våra medlemmar och på det viset öka
medlemsantalet.
Budget bör göras och sändas ut med övriga årsstämmohandlingar.
§ 12

Årsavgifter och eventuella andra avgifter.

Följer tidigare beslut. Insats 100 kr/medlemsförening. Medlemsavgift 200 kr/medlemsförening och år. Serviceavgift 2020 500 kr/år.
§ 13

Beslut om av styrelsen väckta förslag.

Inga förslag från styrelsen.
§ 14

Behandling av motioner inkomna i stadgeenlig ordning.

Inga motioner fanns att behandla.
§ 15

Beslut om antalet styrelseledamöter.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
§ 16

Val av ordförande för ett (1) år.

Till ordförande på ett år valdes Gunnar Larsson.
§ 17

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Ledamot sittande till 2021 Ulrika Andersson.
Till ledamöter i styrelsen valdes på två år
Jan Vinkvist omval,
Claes Bergqvist omval,
Jolle Carlestam nyval.
Till suppleanter på ett år valdes
Mats Jangdal omval,
Ulf Svensson omval.
§ 18

Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Till revisorer på ett år omvaldes Christer Eriksson och Ronnie Rexwall.
Till revisorssuppleant valdes Jan-Erik Lindström.
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Budgeten följer vårt projektbidrag från Jordbruksverket de närmaste åren. Därefter måste vi anpassa kostnaderna till våra ordinarie intäkter.
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§ 19

Val av valberedning.

Till valberedning valdes Jerry Stridh.
§ 20

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

Vi har också förstått att Byanätsforum har en del liknande problem och kommer att omorganiseras. Vi har
därför skrivit till dem och begärt samtal med dem för att skapa ett samarbete eller samgående med dem för
att nå våra mål som är ganska lika för båda organisationerna. Båda anser att det finns ett stort behov av en
nationell organisation, men däremot finns det knappast något behov av två. Byanätsforum har ett möte 202011-05 och då kommer de att diskutera frågan och därefter får vi höra hur de ser på saken.
Vår styrelse vill därför höra vad stämman tycker om frågan och om ni har några rekommendationer för hur
vi ska gå vidare.
Någon undrade varför det finns två organisationer och Mats svarade att Byanätsforum startade som ett statligt initiativ för att nå kontakt med byanätsrörelsen. Det ansågs senare att detta arbete inte borde vara en statlig verksamhet. Då startades ett samarbete mellan Hela Sverige ska leva, LRF och Coompanion som med
stöd från Jordbruksverket tog över verksamheten. Byanätsforum har dessutom ett antal nätägare anslutna.
Men det är tveksamt om de kan betraktas som medlemmar utan är snarare en mejllista.
Fibersamverkan startade å andra sidan för att vi tyckte att det borde finnas en organisation som föreningarna
själva äger och som arbetade med att stödja och utveckla fiberföreningarna och hjälpa dem att överleva utan
att bli uppköpta.
Risken är emellertid att man inte fördubblar kraften genom att vara två organisationer utan snarare tvärs om.
Flera stämmodeltagare yttrade sig sedan och alla förespråkade ett samarbete eller samgående.
Sedan ställdes en fråga om vilka erfarenheter vi hade av försäkringen. Mats rapporterar att han inte haft kontakt med de föreningar som utnyttjat försäkringen men däremot talat med Försäkringskompetens som ansåg
att det fungerar bra men att någon förening har haft många avgrävningar. Även om själva avgrävningen vanligtvis kan debiteras på den ansvarige uppstår ej planerade kostnader för att leta rätt på denne.
Mats nämnde att man ska betrakta det som en basförsäkring och analysera sitt försäkringsbehov och eventuellt komplettera den med delar som upplevs viktiga för den egna föreningen.
§ 21
Avslut
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutade mötet
Vid protokollet
Claes Bergqvist
Justeras
Mats Jangdal
Ordförande

Jolle Carlestam
Justeringsperson
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Mats informerade om att det varit svårt att åstadkomma vad vi hade som tanke och mål med Fibersamverkan
och med det projektstöd som vi sökt hos Jordbruksverket. En orsak är att medlemstillströmnigen inte varit så
stor som vi hoppats, vilket gjort att vi inte haft möjlighet att rekrytera engagerade ledamöter till styrelsen i
utsträckning som vi önskat. Detta har gjort att flera av styrelsens ledamöter kvarstår trots att de nu inte har
någon förankring i något byanäts styrelse vilket gör att de inte nås fullt ut av aktuell information.
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