
Protokoll nr. 155 12021ftirt vid årsstämma i Mvrhult-Bålerud fiber ekonomisk
förening.

Projekt: Ratatosk. Organisationsm.769624-2259 Sida 1(3).

Datum: 2021-06-17 kl. 19.00 - 19.45 Plats: Digitalt över Jitsi på Internet.

Nåirvarande: Jonas Rosman, Ulf Svensson, Lars Ryman, Bengt Josefsson, Tobias Siehl, Sören
Svensson, Lars-Åke Flykt, Margaretha Schwitter, Sven Georg Sundbro, Kjell Svensson och
Stig-Evert Johansson.

$ 1. Föreningens ordförande Ulf Svensson hälsade alla välkomna och öppnade årsstämman.
Val av ordförande ftir stämman. Ulf bad om ftirslag på ordförande för stiimman. Till
ordforande för arsstämman ftireslogs Jonas Rosman, Bockerud, Älgarås. Han valdes.

$ 1a. Drirefter överliimnades ordet till Jonas Rosman, som tackade ftjr förtroendet och
fortsatte leda årsstämman.
Jonas Rosman bad om förslag på stämmans sekreterare. Till protokollftirare ftir
stämman föreslogs Stig-Evert Johansson, Bålerud. Han valdes.

$ 2. Godkiinnande av röstlängden. Ordforanden ft)reslog att röstliingd upprättas senare om så

erfordras. Detta beslutades.

$ 2a Val av två justeringspersoner. Tobias Siehl, Myrhult och Kjell Svensson, Sisjön
ftireslogs. Dessa valdes av stämman till justeringspersoner.

$ 3. Fråga om stiimman blivit utlyst i behörig ordning.
Medlemmama har fatt kallelse i stadgeenlig tid dels med e-post till dem föreningen har
e-postadresser och övriga per post. Stiimman godkände att kallelsen skett i stadgeenlig
ordning.

$ 4 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkiindes i befintligt skick.

$ 5. Redovisning av styrelsens årsredovisningshandlingar (verksamhetsberättelse samt
balans- och resultaträkning) och revisionsberättelse. Årsredovisningen hade distribuerats
i samband med kallelsen till stämman och diskuterades. Årsredovisningen visar att
ft)reningens resultat ftir verksamhetsåret 2020 gav ett underskott på -3379 kr. Vidare
konstaterades att ftjreningen har sund ekonomi och det ftireslogs att verksamhetsårets
underskott ftirs över till år 202T.
Revisorn läste upp en ftirkortad version av sin revisionsberättelse. Den hade också
distribuerats tillsammans med kallelsen. Han rekommenderade stämman att fastställa
resultat- och balansriikningarna och behandla årets ftirlust enligt ftirvaltningsberättelsen
samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir verksamhetsåret 2020.

$ 6. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets förlust
enligt årsredovisningshandlingama jämte revisionsberättelse. Stämman beslutade att
fastställa allt detta samt att lägga dem till handlingarna. Vidare beslutade stämman att
årets ftirlust överfors i ny räkning in på är 2021enligt redovisat förslag.



Fortsättning av protokoll nr. 155 I 202I ftirt vid årsstämma i n4yrhult-Bålerud fiber
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$ 7. Beslut om ansvarsfrihet ftir styrelseledamötema. På ordförandens fråga beslutade

stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsåret 2020,

$ 8. Arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Styrelsen öreslog arvoden till samtliga
ordinarie styrelseledamöter och revisorer för är 2021 skall utgå med 995 kr/år och till
styrelsesuppleanter med 500 kr/år. Ordftjranden frågade om det fanns några andra

forslag. De saknades. Ordforanden frågade då om stiimman kan besluta enligt ftrslaget.
Stämman beslutade enligt florslaget.

S 9. Budget. Lars Ryman presenterade budgeten ftir är 202I. Föreningens budget visar ett
överskott på 3 000 kr Ordföranden frågade stämman om den kunde godkänna styrelsens

budgetförslag. Stämman godkände budgetförslaget.

$ 10. Ärsavgift och eventuella andra avgifter. Styrelsen föreslog oftirändrad medlemsavgift
500 kr/år. Nätavgiften ft)reslås bli forändrad till 50 kr/månad * moms under 2021.
Denna avgift är till for att hålla nätet driftsdugligt över tid. Avgiften debiteras alla
abonnenter oavsett om de använder nätet eller ei. Ärsstämman beslutade godkänna

ft)rslagen.

$ 1 1. Beslut om av styrelsen väckta förslag. Föreningens styrelse floreslår att genomfora en

utdelning på 1000 kr/andel till de varit andelsägare fram t.o.m är 2020. Stämman
diskuterade detta och beslutade enligt styrelsens ft)rslag.

$ 12. Behandling av inkomna motioner. Inga motioner hade inkommit.

$ 13. Beslut om antalet styrelseledamöter. Stämman beslutade att styrelsen skall ha sex

ledamöter inklusive ordföranden.

$ 14. Val av ordförande. Stämman valde Ulf Svensson, Högshult, Älgarås till ftireningens
ordforande för ett år.

$ 15. Val av styrelseledamöter.
Ordinarie: Lars Ryman kvarstår ett (1) år, Stig-Evert Johansson omvald t\ä (2) år, Sören

Svensson omvald tvä (2) år Margaretha Schwitter nyvald tvä (2) år. Margareta Karlsson
Sjöberg nyvald tvä(2) är.
Suppleanter: Mikael Hildenborg omvald tvä (2) år, Lars-Ake Flykt omvald tvä (2) är,
och Stellan Ek omvald tvä (2) år och Sven Georg Sundbro kvarstår ett (1) år.

$ 16. Val av revisor och revisorssuppleant. Stämman valde om Bengt Josefsson till
föreningens revisor på ett (1) år. Till revisorssuppleant valdes Jonas Rosman också på

ett (1) år.
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$ 17. Val av valberedning. Till valberedning ftireslogs Annelie Lindgren, Myrhult och Kjell
Svensson, Sisjön. Årsmötet beslutade att välja dem. Annelie Lindgren till
sammankallande med mandattid två (2) är och Kjell Svensson med mandattid tre (3) år.

$ 18. Övriga iirenden som skall tas upp på fcireningsstämman enligt lag eller ftireningens
stadgar. Styrelsen hade foreslagit stadgeiindringar samt att införa en möjlighet for
medlemmar att få s.k. "Passir,t medlemsskap". Förslaget till stadgeändringar hade även
det distribuerats till andelsägarna for kännedom. Stämman diskuterade förslaget och
beslutade iindra föreningens stadgar enligt lagt forslag.

$ 19. Övriga frågor. Eftersom Vänerenergi AB nu ar,vecklat samarbetet med Skara Energi
AB, Fastbit AB och Openbit AB och köpt in sig i Bredbandsbolaget Östra Skaraborg
AB, Karlsborg även kallat BOSNET AB får vi numera vända oss till bosnet.se (deras
hemsida) för att välja bland deras tjänsteutbud. Lars Ryman berättade att han kontaktat
vår ftirenings tidigare ordforande Mats Jangdal om han visste huruvida
paraplyftireningen Fiberamverkan gjort någon undersökning om bästa möjliga prisbild
ft)r tjänster i fibemätverk. Svaret var attnägra fiberföreningar på Varaslätten fusionerat
och att vi kunde fråga dem huruvida det ftirekommer någon typ av volymrabatt och att
man i kraft av större antal abonnenter kan komma i åtnjutande av bättre villkor.
Stlimman ansåg att det låter intressant och bör undersökas eftersom bosnet.se hitintills
haft ett ganska spartanskt tjänsteutbud.

$ 20. Ordföranden Jonas Rosman avslutade årsstiimman och tackade för visat intresse samt
tackade också ftireningens styrelse ftir dess arbete och överliimnade ordet till Ulf
Svensson som avslutade stämman.

Justeras:

Vid protokollet

Tobias Sihl


