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Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma med Väskinde
Fiber Ekonomisk Förening
Torsdagen 2 april 2020 i Väskinde bygdegård.
Närvarande: 6 föreningsmedlemmar enligt namnlista, vilket bifogas protokollet bilaga 1.
(det låga antalet berodde på den pågående Coronapandemin, årsmötet sändes via webbtv på
föreningens Facebooksida)
§1

Stämman öppnades av Eva Pettersson som valdes till ordförande och Göran
Karlsson till sekreterare.

§2

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

§3

Bengt Arne Pettersson och Gunnar Bergfast valdes som justerare av protokollet.

§4

Tillfrågades huruvida stämman blivit utlyst i behörig ordning. Kallelse har
skickats via e-post i slutet av mars till alla utom de som saknar e-postadress,
dessa har fått kallelsen via brev. Kallelsen var utlagd på både hemsidan och
Facebook samt annonserat att mötet visas via webben. Stämman godkände
kallelsen.

§5

Dagordningen fastställdes enligt utdelat förslag.

§6

Styrelsens årsredovisningshandlingar presenterades, där Eva presenterade
förvaltningsberättelsen, resultat och balansräkningen.
Eva föredrog också revisionsberättelsen. Handlingarna finns på hemsidan samt
bifogas protokollet bilaga 2.

§7

Beslutades om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
dispositionen av årets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
att löpande räkning kommer att gälla.

§8

Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019. Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet för år 2019 av stämman.

§9

Under 2019 hade styrelsen ett arvode om högst 50 000 kr som beslutats av
stämman.
Beslutades att styrelsen fortsatt under 2020 skall ha ett arvode om högst 50 000
kr, att fördelas och användas efter styrelsen eget beslut.

§10

Eva redovisade budgeten för inkomståret 2020 med ett resultat på -187 000 kr.
Budgeten godkändes.

§11

Beslutades att medlemsavgiften för 2020 fortsatt skall vara 200 kr per
medlemsfastighet samt 51 kronor i serviceavgift.

§12

Beslutades att styrelsen fortsatt skall bestå av 5 ledamöter.

VÄSKINDE

FIBER

§13

Eva Pettersson valdes till ordförande för år 2020 på ett år.

§14

Val av styrelseledamöter, Göran Karlsson, Jan Olof Olsson och Lars Söderlind
omvaldes på två år.

§15

Till revisorer valdes Leif Närström och Hans Blomberg. Som revisorssuppleant
valdes Mattias Forslund. Samtliga på ett år.

§16

Till valberedningen omvaldes Göran Karlström (sammankallande) och Gustav
Pettersson och nyval Bror Pettersson.

§17

- Eva informerade angående diskussion med BRS på förra styrelsemötet den
27 jan 2020.
BRS informerade styrelsen om fibernätet på Gotland samt nya optionerna
angående drift och ekonomihantering. Enligt BRS skulle detta medföra en ökad
kostnad på ca 50 kr/medlem/månad. Hela avtalet skulle kosta ca 350 000 kr.
Styrelsen fattade beslut att Väskinde Fiber ekonomisk förening fortsättningsvis
fortsätter med avtalet som tidigare vad gäller service och ledningsvisning.
- Eva har varit i kontakt med Telia angående tröghet i framförallt WIFI hos
många medlemmar, föreningen har fått 10 nya routrar för att se om de verkar
bättre, samtliga är ännu inte levererade, tyvärr så verkar de nya inte ge bättre
effekt. Det är viktigt att abonnenterna ser över vart routrarna är placerade i
hemmen, felsök gärna själva och kvarstår problemen hör av er till Eva.
- Telia äger våra routrar och TV-boxar vilket innebär att om de går sönder skall
Telia byta ut dom. Ni skall inte köpa egna Routrar. Kom ihåg att om nu behöver
byta router/TV-box måste ni tala om att ni har ett kollektivt avtal via Väskinde
Fiber.
- En fråga angående att vi är inne på 7 året av det 10 åriga avtalet med Telia, vad
händer om 3 år, blir det dyrare eller? Eva informerade att andra föreningar har
tecknat nya avtal till bra kostnader. Styrelsen kommer att ta fram underlag för
nytt avtal samt se om det finns andra möjligheter som att sälja, hyra ut nätet.
Förslagen kommer att presenteras på årsstämman för beslut innan avtalet löper
ut.

§18

Stämman avslutades med att Eva tackade styrelsen och närvarande medlemmar
för visat intresse för de närvarande samt de som tittat via webben.
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Vid protokollet:

Justeras:

Göran Karlsson

Eva Pettersson, ordf
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Bilagor:
1. Närvarolistor
2. Årsredovisningshandlingar
3. Budget 2020

