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Protokoll frfln irsstiimma i Vikaskogarna fiber ekonomisk fiirening
Datum: 2016-06-26
Plats: Gammalruds Brygga

Kallade: Samtliga medlemmar i Vikaskogarna fiber ekonomisk ftirening
N[rvarande: 44 st av 109 mdjliga

$ I Ordfbrande Thord Nordstedt ftjrklarade mdtet <ippnat.

$ 2 Till mdtesordfiirande valdes Thord Nordstedt. Till motessekreterare valdes Angelica Eriksson.

$ 3 Rdstliingden som utgjordes av niirvarolistan godkiindes.

$ 4 Tilljusteringsmiin valdes Erkki Andersson och lngvar Holmgren.

$ 5 Kallelsen till stlmman godkiindes.

$ 6 Dagordningen fastst[lldes.

$ 7 Thord Nordstedt gick igenom verksamhetsberiittelsen. Sten Bergman gick igenom balans- och

resultatsrdkningen.

$ 8 Revisor Bo Lindemark gick igenom revisionsberiittelsen. Codkiindes.

$ 9 Faststflllande av resultat- och balansriikning godkiindes.

$ 10 Beslut om ansvarsfrihet 6t styrelseledam<iterna godkiindes.

$ ll Friga om arvode till styrelseledamoterna och revisorerna. Valberedningen har tittat pi andra

liknande ftireningar och de flesta har inget arvode. Styrelsen p6pekade att det kommer bedrivas
en ekonomisk verksamhet under flera 6r och att man behdver kunna locka/rekrytera styrelse-
medlemmar framgent. Fdreningen Fibersamverkan bor ta fram rekommendationer. Synpunkt tifin
medlem pi stiimman att det giirna fEr flnnas en summa ft,r styrelsen att fijrdela inom styrelsen.
F<irra iret beslutades om ersdttning till styrelsen enligt foljande: For samtliga styrelsemedlemmar
ska ett avdrag gdras pfl serviceavgiften med 500 kr. Diirutover ska ordfiirande, kassdr och

sekreterare fE ett arvode pi 950 kr/6r.
Valberedn in g ftiresl&r oftiriind rad ersiittn i n g. Cod kiindes av stam man.

$ l2 Medlemsavgiften fbr kommande verksamhetsflr beslutas att foftsAtta vara 50 kr.

$ l3 Till styrelseledam<iter valdes:

med mandattid ett ir; Angelica Eriksson

med mandattid tve 6r; Thord Nordstedt, Sten Bergman, Kjell Sjolund, Per-Arne Remmerfelt och
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Peter Hermansson.

$ l4 Till styrelsens ordftirande valdes Thord Nordstedt.

$ l5 Till revisorer valdes Bo Lindemark och Lennart Nilsson. lnga revisorssuppleanter valdes.

Sammankallande: Bo Lindemark.

$ l6 Till valberedning valdes Bengt Johansson, Christina Custaf'sson och Dan Custaf'sson.

Sammankal lande: Bengt Johansson.

$ l7 Information om pigiende projekt:
Thord visade kartan p6 Google Earth dver loreningens omride och kontaktlista. Thord visade

iiven hur budgetmallen ser ut och fbrevisade likviditetsplanen.
Rosendala har sagt ja till att vi f6r bygga teknikhus och dra stamledning i Rosendala samt att det

ska dras tomslang [ven till de fastigheter som inte vill ansluta sig diir.
Thord informerade om att beslut om bidrag frin Liinsstyrelsen beriiknas prelimin?irt till
september. Efter det kommer informationsmote hfillas. Hill utkik pi hemsidarr for lopande

information.
Styrelsen ltirhandlar med BOS angiende hyra av svartflber. Om Kommunikationsoperator ska

hyra svartfiber kostar det 60 000 kr per ir, vilket drabbar tiireningens anslutna i slutiindarr.

Styrelsen kommer att kalla till informationsmdte med Kommunikationsoperator liingre fram.
Korttidsavtal kommer finnas tillgiingligt, Iiksom Triple-Play. Niir Wikstrands bdrjar gr?iva

kommer faktura pi l0- l5 000 kr. Avrdkning sker niir projektet Ar klart och eventuellt dverskott
6terbetalas.
Pi friga om det iir aktuellt med eventuell samgriivning med Fomum niir de griiver ner elledningar
svarade styrelsen att om det finns mdjlighet och gynnar foreningen ekonomiskt s6 kan det vara en

id6.
Pfl frflga om vad som hiinder med kostnaden per fastighet om vi bara blir I l0 st anslutningar
svarade styrelsen att kostnaden ligger kvar under 25 000 kr.

Pfl friga om hur det ser ut med offerters utgingstid nu niir LAnsstyrelsens beslut drdjer svarade

styrelsen att de ltir dialog med Wikstrands (kanalisator). Wikstrands har ej signalerat att de [mnar
iindra offerten.
Pi fr&gan om det tir aktuellt att b<irja griiva innan Liinsstyrelsen beslut kommit som en del

filreningar gjort meddelar styrelsen att det inte iir viirt risken dfr vir ftirening iir liingre ner pi
turtagningsl istan hos Liinsstyrelsen.
Pi frAga om inbetalningarna kommer delas upp svarade styrelsen att det iir uppdelat och visade i

likviditetsplanen.
Markiigaravtal ska bdrja tas fram. Det finns 4 fastigheter som man miste gi igenom, men som

inte ska med. 3 av dem har andra fastigheter diir de ska vara med. Planerar gi runt kyrkan i
Beateberg d6 ftirsamlingen inte iir intresserad av flberndtet.

Frfrga om att justera upp ans<ikan till Liinsstyrelsen: Godkiinnes av stdmman.
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$ l8 Ovriga lirenden:
o Gl6m inte meddela styrelsen om ni byter mailadress.

$ l9 Ordftirande avslutade m6tet.

Justerare: Justerare: J usterare:

Angelica Eri Ordft)rande Thord Nordstedt


