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Västerhejde Fiber
Box 3200, 621 12 VISBY

Protokoll 2017-06-12
fört vid ordinarie föreningsstämma i Västerhejde Fiber Ekonomisk förening
Föreningens ordförande Roger Erixon hälsade de närvarande välkomna. Kvällens möte
inleddes sedan med en frågestund. Roger Erixon redovisade det aktuella läget i föreningen
samtidigt som deltagarna lät sig väl smaka av smörgåstårta och dryck. Bland annat informerades om att styrelsen nu bedömt den ekonomiska situationen vara sådan att någon
ytterligare insats utöver inbetalda förskott inte behöver tas ut och att insatsbeloppet
bestämts till 12 000 kr. Den formella föreningsstämman förklarades därefter öppnad och
sedvanliga årsmötesförhandlingar vidtog.
1.

Till ordförande och protokollförare för stämman valdes Roger Erixon respektive
Torsten Sojdelius.

2.

De närvarande antecknades i en närvarolista, se bilaga. Antalet närvarande delägare
uppgick till 34 personer. Beslutades att formell röstlängd skulle upprättas genom
kontroll av närvarolistan mot föreningens medlemsregister i händelse av att omröstning skulle bli aktuell.

3.

Till justeringspersoner valdes Göte Stengård och Mattias Wahlgren.

4.

Kallelse till stämman har skett dels genom vanlig brevförsändelse (A-post) den 25
maj 2017, dels genom införande på föreningens hemsida www.vasterhejde.se.
Kallelsen godkändes och stämman ansågs vara utlyst i behörig ordning.

5.

Dagordningen fastställdes med det tillägget att styrelsen under punkten övriga frågor skulle ta upp frågan om kabelskydd vid de utvändigt monterade kopplingsboxarna.

6.

Resultat- och balansräkningen enligt årsredovisningen föredrogs av Håkan Malmros.
Stämman beslutade att fastställa denna samt att i enlighet med revisorernas tillstyrkan balansera årets förlust i ny räkning.

7.

Styrelsens årsredovisningshandlingar samt revisionsberättelsen föredrogs. Revisorerna tillstyrkte att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.
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8.

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

9.

Vid 2015 års ordinarie stämma beslutades att styrelsen och intern revisor skulle arvoderas med ett sammanlagt belopp motsvarande 1,5 basbelopp enligt socialförsäkringsbalken (f n 44 800 kr) och att beloppet får fördelas fritt av styrelsen.
Styrelsen föreslog att arvode till styrelse och revisorer för år 2017 ska utgå med belopp enligt samma princip. Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag. Antecknades att extern revisor i enlighet med tidigare stämmobeslut ersätts med begärt arvode enligt löpande räkning.

10.

Medlem ska enligt stadgarna erlägga årsavgift om högst 500 kr. Stämman beslutade
vid föregående års stämma att fastställa årsavgiften till 200 kr, dock ska förhöjd avgift
utgå med 200 kr utöver ordinarie årsavgift det år medlem inträder i föreningen.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgiften ska vara
oförändrad 200 kr för år 2018 samt att någon förhöjd avgift första medlemsåret inte
längre ska debiteras.

11.

Håkan Malmros redovisade styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2017.
Stämman beslutade godkänna förslaget.

Härefter redovisades valberedningens förslag under punkterna 12 - 17 av Björn von Corswant och stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag följande:
12.

Till ordförande för tiden fram till nästa ordinarie stämma omvaldes Roger Erixon.

13.

Fredrik Hård och Håkan Malmros omvaldes som styrelseledamöter för en tid om två
år. Antecknades att Johannes Persson och Torsten Sojdelius, vilka omvaldes som
styrelseledamöter för en tid om två år vid föregående års stämma, kvarstår som
styrelseledamöter ytterligare ett år.

14.

Till suppleanter i styrelsen för en tid om ett år valdes Anders Mittonen (nyval) och
Erik Unnerfelt (omval).

15.

Till revisorer för en tid om ett år omvaldes Jesper Wikman och Joakim Johansson.

16.

Markus Wahlgren omvaldes att vara revisorssuppleant för en tid om ett år.

17.

Valberedningen ska enligt stadgarna bestå av tre personer. Till valberedning omvaldes Björn von Corswant, Göran Eriksson och Anna Glas.

18.

I gällande lydelse av stadgarnas § 6, 2:a stycket, anges att medlem äger rätt att från
insatsbeloppet avräkna vad som belöper på medlemmens anslutning av belopp
föreningen uppburit i dels statliga och kommunala bidrag, dels näthyror. Insatsbeloppet kommer dock att beräknas utifrån föreningens nettokostnad för anläggande
av nätet efter avdrag för eventuella bidrag samt uppburna näthyror avseende samtliga anslutningar. Härigenom kommer insatsbeloppet att bli detsamma för samtliga
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medlemmar. Andra stycket i § 6 bör därför utgå. Vid 2016 års ordinarie stämma
beslutades om stadgeändring i enlighet härmed. Stämman beslutade i enlighet med
styrelsens förslag att upphäva andra stycket av stadgarnas lydelse i 6 §.
19.

Styrelsen redovisade bakgrunden till varför kabelskydd för kanalisation mellan kopplingsbox och mark inte blivit levererade såsom ursprungligen avtalats med BRS
Networks AB och beklagade den långdragna hanteringen. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att det ankommer på varje medlem att anskaffa och
montera erforderliga kabelskydd.

Stämman förklarades härefter avslutad och ordföranden tackade de närvarande för visat
intresse.

Vid protokollet

Torsten Sojdelius

Justeras:

Göte Stengård

Mattias Wahlgren

