
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma  

i Väskinde Fiber Ekonomisk Förening 

Onsdag den 25 april 2017 i Väskinde Bygdegård 

 

 

 

Närvarande:    Ca 30 föreningsmedlemmar och anhöriga enligt namnlistor. Bilägges original-

protokollet 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 Bengt Gutenberg till justeringsmän. 

§ 4 Kallelse till stämman hade den sänts per e-post den 4 april 2017 till alla utom de som 

saknar e-postadress, vilka fått brev.  Dessutom var den utlagd på vår hemsida och 

facebooksida. Stämman godkände kallelsen. 

§ 5 Fastställdes dagordningen i enlighet med utdelat förslag. 

§ 6 Styrelsens årsredovisning hade utdelats till några närvarande. Dessutom ligger den på 
hemsidan, och sist men inte minst, presenterades den på bygdegårdens bioduk. 
Magnus presenterade, och kommenterade tillsammans med Eva, förvaltnings-
berättelsen. Gidde gick igenom resultat- och balansräkningen. Resultatet slutade på 
minus 98 328 kronor, vilket Gidde lugnande kommenterade. Balansomslutningen var 
på 7 256 137 kronor.  
Styrelsen föreslog följande: 
Ansamlad förlust efter 2015 års bokslut  -769 100 kronor 
Årets förlust     -98 328 ” 
Summa förlust  -867 428 ” 
Den totala ansamlade förlusten, -867 428 skall, enligt styrelsen, överföras i ny räkning. 
 

§ 7 Ordinarie revisor Leif Nährström föredrog revisionsberättelsen och föreslog 

ansvarsfrihet för styrelsen för 2016. Han tillstyrkte även disposition av resultat enligt 

styrelsens förslag.  

§ 8 Resultat- och balansräkningen godkändes av stämman som även beslutade att 

förlusten skulle behandlas i enlighet med styrelsens förslag. 

§ 9  Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning av stämman. 



§ 10 Under 2016 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 2017, att fördelas och användas 

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

§ 11 Kassören redogjorde för hur föreningens likvida tillgångar om, vid årsskiftet, totalt 

2 460 479 kronor är placerade. 610 000 kronor var placerade i väl spridda och 

högratade fonder, resten på bankkonton med, som bäst 0,6 procents ränta. Den 24 

april 2017 var motsvarande tillgångar 2 890 995 kronor varav 770 000 placerade i 

fonder. Han framhöll att styrelsen anser att vi måste ha en beredskap för i första hand 

kostnader i samband med kommande lantmäteriförrättningar. Men han ville ha ett 

tydligt uttalande från årsmötet att man tillstyrker att en del av likviditeten placeras i 

fonder, vilket ju är en möjlighet till bättre förräntning, men även, kortsiktigt, en större 

risk än att ha pengarna i bank.  Efter en kortare diskussion uttalade sig årsmötet 

positivt för fondplacering och att andelen av likviditeten som placeras i fonder kan 

utökas i förhållande till dagens andel. Årsmötet förlitar sig på styrelsens och kassörens 

goda omdöme. 

§ 12 Beslutades att medlemsavgiften för 2018 skall vara 200 kronor per medlemsfastighet. 

Således samma som 2014, 2015, 2016 o 2017. 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 5 ledamöter, mot tidigare 6. 

§ 14 Valdes Eva Pettersson till ordförande för 2017 på ett år. 

§ 15 Omvaldes Magnus Stenberg som styrelsemedlem på 2 år.  Magnus Wiman hade avsagt 

sig. Gunnar Bergfast, Lars Söderlind och Gidde Forslund kvarstår till nästa årsmöte.   

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

omvaldes Mathias Forslund.  

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

Gustaf Pettersson. 

§ 18 Diskuterades aktuella kvalitetsproblem såsom frysning av TV-bild och problem med 

trådlös överföring. Framhöll Eva vikten av att själv göra felanmälan direkt till Telia. När 

inte den enskilde medlemmen lyckas få hjälp från Telia kan styrelsen kontaktas. 

Informerade Eva om att vi just nu håller på med anslutning av ytterligare 15 

anslutningar. 

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

engagemanget för föreningen. Magnus Wiman avtackades med blommor och tackade 

sedan Eva, vår primus motor sedan förenings bildande, som outtröttligt drar det 

tyngsta lasset i vår framgångsrika fiberförening. Han tackade också för de år han haft 

glädjen att få vara med i styrelsen och för det trivsamma och positiva samarbetet. 

Stämman tackade Eva och styrelsen med en varm applåd. 



 Samlingen till årsmöte avslutades med kaffe och tårta. 

 

 Vid protokollet:   Justeras: 
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Bengt Gutenberg 

 

Bilaga:  1.  Närvarolistor 

  

 


