
FIBER I HOTAGSBYGDEN

Fiber i Hotagsbygden ek för
Ordinarie föreningsstämma 
Varglyan i Valsjöbyn fredag den 30 oktober 2020 kl 1800

Närvarande 20 st:
Siv Fick, Örjan Sedin, Arne Wiklander, Ingvar Jonasson, Torsten Brännmark, Birgitta 
Eriksson, Magnus Frimert, Verna Frimert, Thomas Hansson, Dahn Hansson, Gunnel 
Norlander, Ehlis Johansson, Niklas Heibring, Gunnar Heibring, Jan Fransson, Anders Sylvan, 
Stig Wallén, Michael Hallquist, CarlGunnar Westlund, Carl-Åke Westlund.

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till mötesordförande valdes Örjan Sedin och till mötessekreterare valde Arne Wiklander.

§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet.
Upprättande av röstlängd utförs vid behov.

§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare.
Till protokolljusterare valdes Niklas Heibring och till rösträknare valdes Michael Hallquist.

§ 4 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
OK. 

§5 Fastställande av dagordning 
Punkt 10 kompletteras med ”ej betalande medlemmar”. Dagordningen fastställs.

§6 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen för år 2019 lästes upp av Örjan Sedin. Mötet tilldelades resultat- och 
balansräkning för år 2019 och revisionsberättelsen lästes upp av Siv Fick.

§7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt om hur vinsten eller 
enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
Resultat- och balansräkningen för år 2019 fastställdes. Årets resultat återgår i eget kapital.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

§9 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
Beslutades att arvodet till styrelseledamöterna skall sänkas till 1000 kronor per 
styrelseledamot och år.

§10 Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
Medlemsavgiften fastställs till 200kr, serviceavgiften till 300kr(inkl moms) och 
administration till 20kr för år 2020.
Det finns ett antal medlemmar som ej betalar avgifterna. Ett sätt kan vara att koppla ifrån 
fibern och att det ska kosta extra att koppla till den igen. Mötet beslutar att styrelsen får 
uppdraget att åtgärda problemet. 
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§11 Val av styrelseledamöter
Arne Wiklander, Torsten Brännmark och Örjan Sedin lämnar sin plats till förfogande.
Omval 1 år: Birgitta Eriksson, Magnus Frimert, Ingvar Jonasson och Siv Fick.
Nyval 1 år: Gunnar Heibring, Dahn Hansson och Robin Hansson.

§12 Val av revisorer samt ersättare
Nyval ordinarie revisor 1 år: Arne Wiklander
Omval ersättare 1 år: Inger Helen Toven

§13 Val av valberedning
Omval 1 år: Johan Palmqvist
Övriga byalagen (Valsjöbyn, Hotagen och Rörvattnet)  får i uppgift att komma med namn på 
personer som är villiga att ingå i valberedningen.

§14 Försäljning / uthyrning av fibernätet
Styrelsen redogjorde för sitt arbete och sin syn på varför vi ska sälja fibernätet. Frågan 
diskuterades men inget beslut togs utan bordlades till den nya styrelsen att fortsätta arbeta 
med frågan.

§15 Övriga frågor
Mötet beslutade att den gamla styrelsen skulle få gå ut och äta på föreningens bekostnad som 
tack för ett väl genomfört arbete.

……………………………………..
Arne Wiklander/ sekreterare

…………………………………….. ………………………………..
Niklas Heibring  / Justerare Örjan Sedin / Ordförande
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