
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma  

i Väskinde Fiber Ekonomisk Förening 

Onsdag den 14 april 2016 i Väskinde Bygdegård 

 

 

Närvarande:    Ca 35 föreningsmedlemmar och anhöriga enligt namnlista. Bilägges originalprotokollet 

som bilaga 1. 

§ 1 Öppnades stämman av Eva Pettersson som valdes till ordförande och Magnus Wiman 

till sekreterare för stämman. 

§ 2 Beslutades att justera röstlängd med hjälp av namnlistan om behov skulle uppstå. 

§ 3 Valdes Maria Karlström och Anita Andersson till justeringsmän. 

§ 4 Kallelse till stämman hade den sänts per e-post till alla utom de som saknar e-

postadress, vilka fått brev.  Dessutom var den utlagd på vår hemsida. Stämman 

godkände kallelsen. 

§ 5 Fastställdes dagordningen i enlighet med utdelat förslag. 

§ 6 Styrelsens årsredovisning hade utdelats till samtliga närvarande. Dessutom ligger den 

på hemsidan.  Eva presenterade förvaltningsberättelsen och Gidde resultat- och 

balansräkning, som samtidigt visades på bioduken.  

§ 7 Ordinarie revisor Leif Nährström föredrog revisionsberättelsen och föreslog 

ansvarsfrihet för styrelsen för 2015. Han tillstyrkte även disposition av resultat enligt 

styrelsens förslag.  

§ 8 Balansräkningen som slutade på  7 188 025 kronor godkändes, liksom 

resultaträkningen som visade på en förlust om 349 866 kronor. Beslutades att denna 

förlust tillsammans med balanserad vinst från 2014, totalt  ./. 769 101  kronor skulle 

föras i ny räkning. 

§ 9  Beviljades styrelsen ansvarsfrihet av stämman. 

§ 10 Under 2015 hade styrelsen ett arvode om högst 50 000 kronor som beslutats av 

stämman. Knappt 40 000 kronor av detta hade utnyttjats. Beslutades  att styrelsen 

skulle ha ett arvode om högst 50 000 kronor  även för 2016, att fördelas och användas 

efter styrelsens eget avgörande. Redovisningstjänster och dylikt betalas mot räkning. 

§ 11 Kassören föredrog sin budget, som visade på ett rörelseresultat om 76 681 kronor för 

2016, vilket dock efter planenlig nedskrivning på fiberanläggningen förvandlas till en 



förlust om  75 102 kronor. Han framhöll att budgeten är att se som en kvalificerad 

gissning.  Se bilaga 2 till originalprotokollet. 

§ 12 Beslutades att medlemsavgiften för 2017 skall vara 200 kronor per medlemsfastighet. 

Således samma som 2014, 2015 o 2016. Dessutom betalar varje medlem en 

serviceavgift på 51 kronor per månad till föreningen. Detta gäller även vilande 

medlemmar. 

§ 13 Beslutades att styrelsen skulle bestå av 6 ledamöter. 

§ 14 Valdes Eva Pettersson till ordförande för 2016 på ett år. 

§ 15 Omvaldes  Gunnar Bergfast, Lars Söderlind och Gidde Forslund som 

styrelsemedlemmar på 2 år. Magnus Stenberg och Magnus Wiman  kvarstår till nästa 

årsmöte.   

§ 16 Till revisorer omvaldes Marie Lerberg  och Leif Närström. Till revisorsuppleanter 

omvaldes Mathias Forslund och Laila Norrby.  

§ 17  Till valberedning omvaldes Göran Karlström (sammankallande), Anders Kaungs och 

Gustaf Pettersson. 

§ 18 Till stämman hade 2 motioner från Gunnar Bergfast inkommit. Styrelsen hade 

behandlat dessa, vilket resulterade i styrelsens förslag. Motioner o styrelsens förslag i 

bilaga 3 till originalprotokollet. 

Här ajournerades mötet för att ge möjlighet att diskutera styrelsens förslag under 

gemytligt intagande av kaffe och tårta. 

När stämman återupptogs uppstod en livlig diskussion i positiv anda. Många framhöll 

betydelsen av en god ekonomi med ett samlat kapital i föreningen och framhöll att vi 

skulle hushålla med försiktighet. Några ville begränsa styrelsens rörelseutrymme, 

medan andra uttalade sitt fulla förtroende för styrelsens sätt att handha föreningens 

ekonomi 

Stämmans beslut blev: 

att  de två motionerna avslås men  

att Styrelsen får mandat att arbeta med de idéer som tas upp i motionerna, och även 

närliggande idéer. 

att Styrelsen även fortlöpande kan behandla ansökningar om projektmedel ur 

föreningens kapital. Och att detta arbete redovisas på kommande årsmöte för att 

medlemmarna skall kunna säga hur de anser att styrelsen skött denna uppgift. 

att Styrelsen skall spara och förvalta för framtida teknikutveckling, utbilda och 

fortbilda för att öka kunskap och utnyttjande av fibernätet samt stödja utveckling 

inom vårt fiberområde. 



§ 19 Avslutades föreningsstämman med att Eva tackade styrelsen och alla närvarande för 

engagemanget för föreningen. Magnus Wiman tackade Eva, vår primus motor sedan 

förenings bildande, som outtröttligt drar det tyngsta lasset i vår framgångsrika 

fiberförening. Stämman tackade Eva med en varm applåd. 

 

 Vid protokollet:   Justeras: 

 

Magnus Wiman   Eva Pettersson 

 

    Maria Karlström  

 

Anita Andersson 

 

Bilagor:  1.  Närvarolistor 

 2. Budget för 2016 

 3. Motion 1 och 2 samt styrelsens förslag 

 Bilagorna bilägges endast originalprotokollet. 


