Årsmöte för Lysvik Fiber Ekonomisk Förening.
Bygdens Hus 11/6-18, Kl 19 00
Ordf . L Sunnemar hälsade alla Välkomna och öppnade mötet.
Deltagare: Ulf Emanuelsson. Karl -Erik Arnesson, Berit Persson, Ulla Ahlgren ,samt Styrelsen: Rolf
Eckert, Bengt-Göran Ivarsson, Solveig Nyqvist, Berit Arnesson, Lennart Sunnemar.
Nr1 Ordf.Lennart Sunnemar valdes att leda Årsmötet
2 Som sekreterare: Solveig Nyqvist
3. Justerare: Ulf Emanuelsson samt Ulla Ahlgren
4. Årsberättelsen lästes upp och kommer att läggas på hemsidan Lysviksbygden.se tillsammans
med övriga årsmöteshandlingar för medlemmarnas information – inklusive överklagandet till
Högsta Förvaltningsdomstolen av Kammarrättsdomen i vårt mål mot Länsstyrelsen.
5. Ordf. redovisar vår ekonomiska situation som får anses som god. Resultatutfallet följer
uppgjord plan. Likviditeten bör kunna räcka till lantmäterikostnaden för tidigare beslutad
ledningsrätt.
6. Revisionsberättelsen tillstyrkte att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2017.
Årsmötet beslutade i enlighet med revisors tillstyrkan. Arvodesersättning godkändes, samma
som föregående år.
7. Information lämnades om Ledningsrätt. Denna har även lagts på hemsidan Lysviksbygden.se.
8. Nyanläggning av Fiberanslutning har skett i ett fall under året till en kostnad på ca 29 000 Kr.
Då är att märka att det dels var en kort grävsträcka och dels kunde Telias anslutningsrabatt
nyttjas. Nu har vi har inga rabatter längre att erbjuda varför kostnaden sannolikt framöver blir
avsevärt högre för tillkommande anslutningar.
9. Årsavgiften för medlemmar ligger fast på 200:10. Övriga frågor. Ordf. Lennart Sunnemar har träffat AnnaKarin Andersson på Kommunen med
anledning av att vi tidigare fått info ang. nyttjandeavtal för vägsamfälligheter enbart skulle
tecknas med samfälligheten och inte med samtliga av deras medlemmar. Hon lovade att
framföra detta till Lantmäteriet. Detta medför avsevärt merarbete för styrelsen. Vi tecknar nu
nya nyttjandeavtal med anledning av detta samt även för kommunens stamnät.
Ordf. Lennart Sunnemar avslutade årsmötet, som även tackade honom för ett gediget arbete för
vår Fiberförening i Lysvik under året 2017.
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