
Protokoll fran arsmote for ar 2012 for
Vastra Amtervik NORRA Fiberforening, 2013-06-29 i Hembygdsgarden

Ordf. Fredrik Lindvall halsade valkommen och berattade innan arsmotet att 58 medlemmar hade
betalat anslutningsavgiften och att ytterligare ett antal var p£ gang. Post och telestyrelsen har lamnat
positivt svar pi bidragsansokan och fran lansstyrelsen forvantades positivt besked inom en vecka
vilket g8r att man ar redo att borja grava.

1. Anders Folkesson valdes till motets ordforande och Lars Johansson till protokollforare. Till
justeringsman utsags Ulf Eriksson och Stefan Wickberg

2. Rostlangden godkandes
3. Arsmotet ansags behbrigt utlyst av samtliga utom Borje Magnusson (BM) som ansag att hela

verksamheten var olaglig och stod i strid med lagen om ekonomisk forening. Skalet var att
Folkesgarden star utanfor omradet som fb'reningen numera omfattar och BM ansag att de
skulle inkluderas. Orsaken till att de ar utanfb'r ar att vid tiden fbr fb'reningens geografiska
faststallande sa hade Folkesgarden kontakter med Fortum for att samfbrlagga fiberror med
Fortums elledning, vilket om det hade genomforts hade inneburit fiber till en lag kostnad for
dem. Under tiden delta pagick faststalldes stadgarna for VAN fiberforening och dar ar inte
Folkesgarden med. BM ansag att detta handlande var olagligt och laste upp fb'ljande skrivelse:

Styrelsen harfattat beslut som vagrar en hel by medlemskap. Detta saknar stod i lagstiftningen
och bryter mot 3 kap 1§ i lagen om ekfbren. Man har i samma by accepterat medlemskap for en
styrelsemedlem, vilket ger vederborande otillborligfordel och ar direkt felaktigt.

Beslut om stadgeandring kan enbartfattas av foreningsstamma 7 kap 14§. Sadant beslut har nufattats
av styrelsen, vilket star i direkt strid mot gallande stadgar.

Styrelsen har inte lamnat handlingar till rev i sa god tid att de or tillgangliga for medlemmarna minst
en vecka fore stamman 7 kap 5§.

Med dessa uppenbara awikelserfran lagstiftningen, har dagens stamma inte tillkommit i behorig
ordning, utan maste annulleras, liksom styrelsens beslut om att utesluta en hel by.

4. Arsberattelsen lastes upp av ordf. Fredrik och godkandes.
5. Revisionsberattelsen foredrogs av Gunde Gunnarsson och den behandlade samma

fragestallning som BM tidigare hade tagit upp. Folkesgardens fastighetsSgare ar kunder till
fiberfbreningen och ordf Fredrik redogjorde for skillnaden mellan att vara kund och att vara
medlem. Ekonomiskt blir det nastan ingen skillnad men en kund kan inte rbsta p£
medlemsmoten.

6. Mbtets ordfbrande stallde nu fragan om arsmotet ansag att allting hade gatt ratt till och fick ett
rungande ja som svar. P§ fragan om det inte hade gatt ratt till yttrade sig ingen.

7. Om Folkesgarden nu skall inkluderas i fdreningen kravs en stadgeandring vilket beraknas
forsena projektet med minst ett ar.

8. Forst nu kunde dagordningen for motet faststallas.
9. Ordf. Fredrik redogjorde for resultat- och balansrakning vilka faststalldes. Till ny rakning

Sverfbrs 5 590,01 kr
10. Motet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
11. Medlemsavgiften fbr 2013 bestamdes till 200 kr.
12. Inga arvoden ska utga till styrelsemedlemmar och revisorer.
13. Till styrelse valdes:

Ordf. Fredrik W Lindvall, ordinarie ledambter: Margaretha R Wickberg, Monica Magnusson,
Georg Wickberg, Hakan Eriksson, Johan Olsson



14. Till styrelsesuppleanter valdes Bo Larsson och Ingela Aslund
15. Till revisorer valdes Stefan Wickberg och Gunde Olinge. Till revisorssuppleant valdes Mats

Nilsson
16. Det beslots att styrelsen far upphandla redovisningshjalp externt om de anser sig behova
17. Ett forslag om extern revisor avslogs
18. Till valberedning utsags Roy Eriksson och Jesper Blomqvist
19. Motet beslo't att andra § 6 i stadgarna rorande Insats till:

Varje medlem ska delta iforeningen med en insats. Insatsen faststdlls pa styrelsemote i
samband med att alia ekonomiska transaktioner for kanalisationen ar klara. Insatsen tillika
anldggningskostnaden skrivs av pa 10 ar. Insatsen betalas i enlighet med anslutningsavtalet.
En insats aterbetalas endast i defall som sags i lagen om ekonomisk forening.

Detta var andra gangen beslut om stadgeandring togs varfor de nu trader i kraft.

20. Pa b'vriga fragor diskuterades och klargjordes rabatten for en andra anslutning for de
fastigheter som redan har bestallt en.

21. Motet avslutades med kaffe.

Justeras:

Ulf Eriksson ^ Stefan Wickberg


