Norra Orust Fiber
Ekonomisk förening
PROTOKOLL
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Datum: 2017-06-27
Plats: Stenshult föreningslokal
1. Ordförande Mikael Dage öppnade mötet
2. Valdes Michael Ekdahl till mötesordförande.
Valdes Alf Andersson till mötessekreterare
3. Godkändes röstlängden utifrån avbokad lista. 54 närvarande fastigheter = medlemmar.
4. Valdes Gunnar Parkefelt och Stig Berger till justeringsmän och tillika rösträknare.
5. Fastställdes att stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställdes dagordningen
7. Redovisade kassören årsredovisningen med verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning samt revisionsberättelse i enlighet med utskickat material. Beslutades
läggas till handlingarna i befintligt skick.
8. Fastställdes balans och resultaträkning samt att årets vinst 1.978:- överförs till nästa
räkenskapsår.
9. Beslutades bevilja styrelsen ansvarsfrihet avseende verksamhetsår 2016.
10. Beslutades om oförändrat timarvode för styrelsearbete och andra arbetsinsatser med
152:-/timme för enskilda och 200:- för arbetsinsats som faktureras från egen firma.
11. Beslutade stämman om oförändrad medlemsavgift 200:12. Valdes Mikael Dage till ordförande på ett år.
13. Valdes styrelseledamöter med mandattid 2 år:
Michael Flinck
Stefan Mattsson
Alf Andersson
suppleant:
Mikael Parkefelt med mandattid 2 år
14. Valdes Michael Ekdahl och Lise-Lotte Reimer till revisorer på ett år.
Valdes Alexander Ratz till revisorssuppleant på ett år.

15. Valdes Jan Cederholm, Kerstin Ekdahl, Tommy Andersson och Elisabet Staf att ingå i
valberedningen inför nästa årsmöte.
Sammankallande: Elisabet Staf.
16. Presenterade Daniel Liljeklev och Håkan Bergehall från IP-Only en lägesrapport om
vårt fibernät. Sedan IP-Only vann upphandlingen har IP-Only och styrelsen arbetat
aktivt med att få ett positivt beslut från Länsstyrelsen om att få överlåta statsbidraget
på IP-Only. Efter att vårt område legat ute en månad för möjlighet till intresseanmälan
från kommersiella nätoperatörer och ingen anmält sitt intresse har vi fått ett positivt
muntligt förhandsbesked. Innan ett formellt beslut är taget kan vi dock inte vara helt
säkra. Om vi inte får klartecken gäller de priser vi tidigare informerat om. Om vi får
överlåta statsbidraget gäller följande anmälningsavgifter för föreningens medlemmar.
Fram till och med 30/6-17:
13.900:Mellan 1/7-15/8:
16.900:Efter 15/8 gäller fullt pris
Priserna är inkl. moms och utan ROT/RUT
Företag betalar 19.900:- exkl. moms.
Tidsplanen håller fortfarande med sikte på ett klart fibernät i hela området senast
2018-12-31
Presentationen kommer att läggas upp på hemsidan.
På fråga hur styrelsen ser på föreningens framtida existens svarade styrelsen att detta
är upp till stämman att besluta om. Styrelsens inriktning är dock att förslå upplösning
av föreningen så fort som behovet av den har upphört.
17. Avslutade ordföranden mötet
Vid protokollet
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