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Ordinarie årsstämma 
Protokoll: 18-9 
Plats: Korsvägens bygdegård, Lindåsen, Älgarås 
Tid: 2018-06-30 kl. 13.00 

Närvarande: Röstberättigade Skype 
Mats Jangdal 
Gunnar Larsson 
Claes Bergqvist 
Ulrika Andersson 
Christer Eliasson 
Stig-Evert Johansson 
Lars Ryman 

Myrhult Bålerud Fiber Förening/styrelsen x 
Klövedal Fiber SV /styrelsen x 
Hillareds Fibernät Ek.För./styrelsen x 
Ekonomiska Föreningen Hulu Fiber/styrelsen x 
Fiber Östra Falbygden ek. förening x 
Myrhult Bålerud Fiber Förening 
Myrhult Bålerud Fiber Förening 

Jerry Stridh Od-Alboga Fiber Ek. För./valberedningen x x 
Sven Andersson 
Anders Eriksson 

Lidhult Lights x x 
Framtidsbandet BredHall Ekonomisk Förening x 

§1 Val av ordförande samt protokollförare vid stämman. 
Christer Eliasson valdes till ordförande och Claes Bergqvist till protokollförare. 

§2 Godkännande av röstlängden. 
Röstlängden godkändes enligt ovan. 

§3 Val av två justeringspersoner. 
Till justeringspersoner valdes Ulrika Andersson och Stig-Evert Johansson. 

§4 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 
Kallelse till årsstämman har lagts ut på hemsidan samt skickats via mejl till samtliga medlems
föreningar inom det tidsspann som anges i stadgarna, vilket godkändes av stämman. 

§5 Fastställande av dagordningen. 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 

§6 Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse. 
Årsredovisningen genomgicks. 
Bl.a. nämndes att en viss ökning av antalet medlemmar skett, 
att endast mycket små kostnader betalts ut i avvaktan på bidrag. 

Revisionsberättelsen föredrogs. 

§7 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 i ny räkning god
kändes. 

§8 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 
Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelse för 201 7. 

§9 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 fort
sätta att gälla. 

§10 Budget. 
Styrelsen har dagen före stämman fått besked om att föreningen beviljats ett bidrag på 988 030 kr från Jord
bruksverket fram till 2020-12-31. Styrelsen har därför inte hunnit göra någon budget. Verksamheten kommer 
att planeras och utföras utifrån vad som anges i den godkända ansökan till jordbruksverket. 
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§11 Årsavgifter och eventuella andra avgifter. 
Följer beslut från i januari. Medlemsavgift 200 kr/medlemsförening. Serviceavgift 2018 och 2019 500 kr/år. 

§12 Beslut om av styrelsen väckta förslag. 
Inga förslag från styrelsen fanns att ta beslut om. 

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

§14 Beslut om antalet styrelseledamöter. 
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om 4 ordinarie och 3 suppleanter. 

§15 Val av ordförande för ett (1) år. 
Till ordförande på ett år valdes Gunnar Larsson. Han åtog sig uppdraget på villkor att styrelse och valbered
ning aktivt arbetar för en mer långsiktig lösning. 

§16 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 
Ledamot sittande till 2019 Ulrika Andersson. 

Till ledamot på två år omvaldes Claes Bergqvist 
Ytterligare en ledamot skulle väljas på två år men i avsaknad på förslag blev denna post vakant. 

Till suppleanter på ett år valdes Jan Vinkvist, Jarl Svantesson och Mats Jangdal. 

§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
Till revisorer på ett år omvaldes Ronnie Rexwall och Christer Eriksson. 

Till revisorssuppleant valdes Ingemar Lindhe. 

§18 Val av valberedning. 
Till valberedning valdes Jerry Stridh och Anders Eriksson 

§19 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag, eller föreningens stadgar. 
Inga ärenden fanns att behandla. 

§ 20 Avslut 
Mötesordföranden framförde ett stort tack till Mats Jangdal för hans arbete som ordförande i föreningen och 
avslutade mötet. 

Vid protokollet 

Claes Bergqvist 

Justeras 

a'/4 &.-
Christer Eliasso~ 
Ordförande 

' ' , . lkJi~ h.;.,l~~((t-l, 
Ulrika Andersson 
J usteringsperson 
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