
     Protokoll, 22-05  
Årsstämma Fibersamverkan.se, org.nr 769632–0527 
Plats: Zoom 
Datum: 2022-06-30 
Tid: 18:00 - 18:35

Närvarande: Röstberättigade
Gunnar Larsson Extern/styrelsen
Claes Bergqvist Hillareds Fibernät Ek.För./styrelsen x
Mats Jangdal Extern
Jolle Carlestam Odarslöv Räften Fiber Ek.För./styrelsen x
Ingvar Bartholdsson Åkulla fibernät x
Kent Wallin Fiber i Lene Ek.För. x
Ulrika Andersson Ek. För Hulu fiber/styrelsen x
Anders Göransson Huddunge Telekom x

§1 Mötets öppnande.
Ordförande Gunnar Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2 Val av ordförande samt protokollförare vid stämman
Mats Jangdal valdes till mötesordförande och Jolle Carlestam till protokollförare.

§3 Godkännande av röstlängden.
Röstlängden godkändes enligt ovan.

§4 Val av två justeringspersoner.
Kent Wallin och Ingvar Bartholdsson.

§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 2022-06-16 vilket stämman fann vara korrekt.

§6 Fastställande av dagordningen.
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§7 Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse.
Årsredovisningen genomgicks. Revisionsberättelsen föredrogs. Båda godkändes.

§8 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst 
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Stämman beslutade att till förfogande stående medel; 150 685 kr, balanseras i ny räkning.

§9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen för 2021.

§10 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
Stämman beslutade att ersättning ska ges enligt SJVs norm vilket för närvarande är arvode på 250 
kr/timma och reseersättning om 30 kr/mil.
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     Protokoll, 22-05  
Årsstämma Fibersamverkan.se, org.nr 769632–0527 
Plats: Zoom 
Datum: 2022-06-30 
Tid: 18:00 - 18:35

§11 Budget.
Anpassas efter den löpande verksamheten.

§12 Årsavgifter och eventuella andra avgifter.
Följer tidigare beslut. Insats 100 kr/medlemsförening. Medlemsavgift 200 kr /medlemsförening och 
år . Serviceavgift 2022 500 kr/år.

§13 Beslut om av styrelsen väckta förslag.
Djupstudie utförd av Anders Göransson medlemsföreningarnas önskemål och behov.

§14 Behandling av motioner inkomna i stadgeenlig ordning.
Inga motioner fanns att behandla.

§15 Beslut om antalet styrelseledamöter.
Stämman beslutade att styrelsen kommande år ska bestå av 3 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 2023 Anders Göransson, Gunnar Larsson. Till ledamöter i styrelsen valdes på 
två år Claes Bergkvist, omval. Suppleant sittande till 2023 Ulrika Andersson, en post är vakant.

§18 Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Till revisorer på ett år omvaldes Christer Eriksson, Jan-Erik Lindström. Revisorssuppleant vakant.

§19 Val av valberedning.
Vakant.

§20 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag, eller föreningens stadgar.
Inget övrigt att ta upp.

§21 Avslut.
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras  

Jolle Carlestam Mats Jangdal  Ingvar Bartholdsson Kent Wallin  
 Mötesordförande Justeringsperson Justeringsperson
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Ingvar Bartholdsson

Signer's name supplied by Gunnar Larsson
2022-06-30 20:49

Serienummer: I8T0GgtMilxccbRemMDmqA

Mats Artur Jangdal

2022-06-30 20:56

Serienummer: SgBCo30k/puW4GQmkTor/g

JOLLE CARLESTAM
Sekreterare

2022-07-01 07:13

Serienummer: bWqy/STv02vVb+JGpF0prA

KENT ALGOT WALLIN

2022-07-01 11:41

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
A rssta mma protokoll 22-05 220630.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2022-06-30 20:43 Underskriftsprocessen har startat
2022-06-30 20:43 Underskriftsprocessen har startat
2022-06-30 20:43 Underskriftsprocessen har startat
2022-06-30 20:43 Underskriftsprocessen har startat
2022-06-30 20:43 En avisering har skickats till Jolle Carlestam
2022-06-30 20:43 En avisering har skickats till Kent Wallin
2022-06-30 20:43 En avisering har skickats till Ingvar Bartholdsson
2022-06-30 20:43 En avisering har skickats till Mats Jangdal
2022-06-30 20:48 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Ingvar Bartholdsson
2022-06-30 20:49 Dokumentet har undertecknats av Ingvar Bartholdsson (IP: 193.183.x.x)
2022-06-30 20:49 Alla dokument har undertecknats av Ingvar Bartholdsson
2022-06-30 20:53 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Mats Jangdal
2022-06-30 20:56 Mats Artur Jangdal har signerat dokumentet A rssta mma protokoll 22-05 220630.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

I8T0GgtMilxccbRemMDmqA)
2022-06-30 20:56 Alla dokument har undertecknats av Mats Jangdal
2022-07-01 07:12 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jolle Carlestam
2022-07-01 07:13 JOLLE CARLESTAM har signerat dokumentet A rssta mma protokoll 22-05 220630.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

SgBCo30k/puW4GQmkTor/g)
2022-07-01 07:13 Alla dokument har undertecknats av Jolle Carlestam
2022-07-01 11:33 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Kent Wallin
2022-07-01 11:41 KENT ALGOT WALLIN har signerat dokumentet A rssta mma protokoll 22-05 220630.pdf via BankID Sverige (Unikt 

ID: bWqy/STv02vVb+JGpF0prA)
2022-07-01 11:41 Alla dokument har undertecknats av Kent Wallin

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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     Protokoll, 22-05  
Årsstämma Fibersamverkan.se, org.nr 769632–0527 
Plats: Zoom 
Datum: 2022-06-30 
Tid: 18:00 - 18:35


Närvarande: Röstberättigade
Gunnar Larsson Extern/styrelsen
Claes Bergqvist Hillareds Fibernät Ek.För./styrelsen x
Mats Jangdal Extern
Jolle Carlestam Odarslöv Räften Fiber Ek.För./styrelsen x
Ingvar Bartholdsson Åkulla fibernät x
Kent Wallin Fiber i Lene Ek.För. x
Ulrika Andersson Ek. För Hulu fiber/styrelsen x
Anders Göransson Huddunge Telekom x


§1 Mötets öppnande.
Ordförande Gunnar Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.


§2 Val av ordförande samt protokollförare vid stämman
Mats Jangdal valdes till mötesordförande och Jolle Carlestam till protokollförare.


§3 Godkännande av röstlängden.
Röstlängden godkändes enligt ovan.


§4 Val av två justeringspersoner.
Kent Wallin och Ingvar Bartholdsson.


§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 2022-06-16 vilket stämman fann vara korrekt.


§6 Fastställande av dagordningen.
Den föreslagna dagordningen godkändes.


§7 Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse.
Årsredovisningen genomgicks. Revisionsberättelsen föredrogs. Båda godkändes.


§8 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst 
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Stämman beslutade att till förfogande stående medel; 150 685 kr, balanseras i ny räkning.


§9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen för 2021.


§10 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
Stämman beslutade att ersättning ska ges enligt SJVs norm vilket för närvarande är arvode på 250 
kr/timma och reseersättning om 30 kr/mil.
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     Protokoll, 22-05  
Årsstämma Fibersamverkan.se, org.nr 769632–0527 
Plats: Zoom 
Datum: 2022-06-30 
Tid: 18:00 - 18:35


§11 Budget.
Anpassas efter den löpande verksamheten.


§12 Årsavgifter och eventuella andra avgifter.
Följer tidigare beslut. Insats 100 kr/medlemsförening. Medlemsavgift 200 kr /medlemsförening och 
år . Serviceavgift 2022 500 kr/år.


§13 Beslut om av styrelsen väckta förslag.
Djupstudie utförd av Anders Göransson medlemsföreningarnas önskemål och behov.


§14 Behandling av motioner inkomna i stadgeenlig ordning.
Inga motioner fanns att behandla.


§15 Beslut om antalet styrelseledamöter.
Stämman beslutade att styrelsen kommande år ska bestå av 3 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 2023 Anders Göransson, Gunnar Larsson. Till ledamöter i styrelsen valdes på 
två år Claes Bergkvist, omval. Suppleant sittande till 2023 Ulrika Andersson, en post är vakant.


§18 Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Till revisorer på ett år omvaldes Christer Eriksson, Jan-Erik Lindström. Revisorssuppleant vakant.


§19 Val av valberedning.
Vakant.


§20 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag, eller föreningens stadgar.
Inget övrigt att ta upp.


§21 Avslut.
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutade mötet.


Vid protokollet Justeras  


Jolle Carlestam Mats Jangdal  Ingvar Bartholdsson Kent Wallin  
 Mötesordförande Justeringsperson Justeringsperson
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