
 
 

VÄSKINDE 

FIBER 

Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma 

  i Väskinde Fiber Ekonomisk Förening 

Torsdagen 4 april 2019 i Väskinde bygdegård. 

Närvarande: 31 föreningsmedlemmar och anhöriga enligt namnlista, vilket bifogas protokollet 

bilaga 1. 

§ 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 Ulf Tingström och Ritva Norrby 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. Stämman godkände kallelsen. 

§ 5 Dagordningen fastställdes i enligt utdelat förslag. 

  

§ 6  Styrelsens årsredovisningshandlingar presenterades, där Eva presenterade 

förvaltningsberättelsen och Gidde presenterade resultat och balansräkningen. 

 Leif Närström föredrog 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 Revisorn Leif Närström föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för år 2018. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2018 av stämman. 

 

§ 9 Under 2018 hade styrelsen ett arvode om högst 50 000 kr som beslutats av 

stämman.  

Beslutades att styrelsen fortsatt under 2019 skall ha ett arvode om högst 50 000 

kr, att fördelas och användas efter styrelsen eget beslut.  

 

§10 Ingen budget lagd för 2019. Beslutades att löpande räkning gäller. 

 

§11 Beslutades att medlemsavgiften för 2019 fortsatt skall vara 200 kr per 

medlemsfastighet samt 51 kronor i serviceavgift. 

 

§12 Beslutades att styrelsen fortsatt skall bestå av 5 ledamöter. 

 

§13 Eva Pettersson valdes till ordförande för år 2019 på ett år. 
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§14 Omval av Magnus Sundqvist, Göran Karlsson, Jan Olof Olsson och Lars 

Söderlind. 

 

§15 Till revisorer valdes Leif Närström och nyval Catarina Ekelund. Marie Lerberg 

avgick som revisor. Som revisorssuppleant valdes Mattias Forslund. 

 

§16 Till valberedningen omvaldes Göran Karlström (sammankallande), Anders 

Kaungs och Gustav Pettersson. 

 

§17 Fråga om vilket avtal som föreningar har valt efter det att avtalet med Telia gått 

ut, svaret är att de föreningar där avtalet har löpt ut har tecknat nytt med Telia. 

 Samtliga routrar i nätet är gamla och borde bytas ut, Eva kontrollerar. 

 Vid problem ex, frysning av bild och ljud ring 020-24 02 50 och beskriv 

problemet. 

Säker surf ingår inte i abonnemanget. 

 

§18 Stämman avslutades med att Eva tackade styrelsen och närvarande medlemmar 

för engagemanget i föreningen. Marie Lerberg avtackades, var dock inte 

närvarande, styrelseledamoten Magnus Sundqvist fick uppgiften att tacka och 

överlämna en blomma till Marie. 
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Vid protokollet:    Justeras: 

 

 

 

Göran Karlsson    Eva Pettersson 
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     Ritva Norrby 

 

 

 

 

Bilagor:   

1. Närvarolistor 

2. Årsredovisningshandlingar 

     

   


