
18-2, Fibersamverkan.se Sverige Ek. För. 769632-0527 
Extra årsstämma 

Protokoll: 
Plats: 
Tid: 

Närvarande: 

18-2 
Skypemöte 
2018-01-21 kl. 15.00-16.07 

Mats J angdal 
Gunnar Larsson 
Claes Bergqvist 
Ulrika Andersson 
Anders Eriksson, Framtidsbandet BredHall 
Tommy Hanqvist, Framtidsbandet BredHall 
Sven Andersson, Lidhult Light 
Anna Persson, Evertsbergs Fiberförening 
Jerry Stridh, Od-Alboga Fiberförening 

§1 Val av ordmrande och sekreterare 
Till ordmrande mr mötet valdes Mats Jangdal. 
Till sekreterare mr mötet valdes Claes Bergqvist. 

§2 Godkännande av röstlängden 
Röstlängd enligt ovanstående närvarolista godkändes med den noteringen att Framtidsbandet 
BredHall bara har en röst. 

§3 Val av två justeringspersoner 
Till justeringspersoner valdes Jerry Stridh och Gunnar Larsson. 

§4 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 
Kallelse till stämman gick ut 2018-01-06 via e-post. 
Stämman godkände kallelsen. 

§5 Fastställande av dagordningen 
Stämman godkände den utsända dagordningen. 

§6 Stadgeändringar enligt beslut på senaste ordinarie stämma. Dessa är som mljer: 

§4 Säte i Töreboda kommun. Styrelsen äger bestämma ort för stämma så att deltagare lätt kan resa 
till och från, samt så att stämma hålls på alternerande platser i landet till främjande av föreningens 
verksamhet. 

§9 Serviceavgift baserad på antalet kontakterade anslutningar stryks. 

§ 16 Arsredovisningshandlingar till revisorerna senast sex veckor innan ordinarie stämma. 

§ 17 Dagordning för stämma, antalet ledamöter i valberedningen anges ej. 
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§20 Andra stycket 

Kallelse ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och lika 
även för extra föreningsstämma. 

§23 Stadgeändring kan tas på endast en föreningsstämma enligt Lagen om Ekonomiska Föreningar 
7 Kap. §§34-35. 

Stämman beslutade för andra gången att ändra stadgarna enligt ovan. 

§7 Beslut om att aktivera Serviceavgiften 
Ordföranden informerade om problemet med att bli momsregistrerade beroende på den tidigare for
muleringen om serviceavgift i stadgarna, vilket lett till att styrelsen avvaktat med att fakturera ut 
serviceavgiften. 
Mötet beslutade att aktivera serviceavgiften. 

§8 Beslut om Serviceavgiftens storlek 
Styrelsen föreslog att ta ut en serviceavgift på 200 kr för 2016,300 kr för 2017,500 kr för 2018 och 
500 kr för 2019. 
Efter en del diskussioner enades mötet om ett något justerat förslag. 
Mötet beslutade ta ut 200 kr för 2016, 300 kr för 2017,400 kr för 2018 och 500 kr för 2019. 

§9 Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet 

Vid protokollet 

Claes Bergqvist 

Justeras 
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Gunnar Larsson 
Justeringsperson 
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