
 

Protokoll från föreningsstämman för Sätila fiber 
ekonomisk förening 23 april 2014 

 
Vid föreningsstämman som hölls på Bygdegården i Sätila det var ett 100-tal medlemmar som var 
närvarande 

• Mötets öppnades av ordförande Linus Nordling 
byNet Peter Sonnius fick ordet. I egenskap av föreningens samarbetspartner i det fortsatta arbetet 
med att inför ett fibernät. Han informerade om dagsläget och fick sedan några frågor som han gav 
mycket utförliga svar på. 

• Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.  
Stämman valde Bernt Andreasson till ordförande och Gill Lagerström Gustafsson till sekreterare för 
mötet 

• Godkännande av röstlängden. 
Stämman bestämde att göra upp en röstlängd vid behov. 

• Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 
Katrin Fritjofsson och Magnus Arvidsson utsågs till justerare 

• Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 
På grund av byte av mötesdatum hade några personer inte fått det nya datumet. Trots detta 
godkände stämman förfarandet med kallelsen. 

• Fastställande av dagordningen. 
Den godkändes med tillägg av två förslag från Hasse Ferm 
 
• Ordförande Linus Nordling föredrar styrelsearbetet de 9 första månaderna 
Linus Nordling gjorde en utmärkt sammanfattning av styrelsens arbete, som i huvudsak var att 
utröna om Sätilaborna ville att ett fibernät installerades. Det gjordes på det sättet att vi informerade 
och bad byborna att skriva under en intresseanmälan. 

• Kassör Gull-Britt Brunander föredrar föreningens ekonomi 
Gull-Britt redogjorde för den ekonomiska situationen som föreningar har just vid mötet, se mer 
information under paragraf 10. 

• Mötets ordförande ställer frågan om huruvida styrelsen skall fortsätta sitt påbörjade arbete 
med att installera fiber i Sätila. 

Frågan lyder som följer: ”Under förutsättning att den totala kostnaden inte överstiger 18.000 kr så 
har styrelsen mandat att fortsätta driva projektet”. Stämman svarade enhälligt ja på frågan. 
 
• Frågan om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och revisorerna kan inte beslutas förrän 

bokföringsåret är slut.  
Föreningens bokföringsår är mellan 1 juli 2013 – 31 dec 2014 och ansvarsfriheten kommer upp 
först på 2015 års stämma. 

Mötets ordförande frågade de närvarande om vi kan göra så och svaret blev ja. 

• Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 
Det har inte utgått några arvoden under den tid som varit och så skall det förbli även nästa år. Det är 
styrelsens tankar och stämman stämde in och tyckte likadant. 

• Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.  



Förslag från styrelsen: för 2014 100 kr i medlemsavgift och 2 x 4.000kr vid anmodan. Stämman 
godtog dessa förslag. 
  
 

• Val av ordförande till styrelsen. 
Linus Nordling valdes till ordförande  

• Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 
Till ledamöter på 2 år valdes: 
Jonatan Åkerlind, Jan-Olov Johansson, Patric Sjölund, Lisbeth Gartman och Maria Blixt 
Kvar på 1 år är Gull-Britt Brunander, Stig Lindberg och Krister Österlund 
Till suppleanter: Jan-Olof Andersson på 2 år. Kvar på 1 år är Jimmy Grinsvall 

• Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 
Till revisor på 1 år valdes Marie Vinberg, med en vakant suppleant 

• Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 
Till valberedning på 1 år valdes: Jerker Nilsson (sammankallande) och Pia Stern 

• Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och 
som anmälts till styrelsen senast en (1) månad före stämman. 

 § 17.1 Fördelning av betalning av insats till föreningen – styrelsens rekommendation. Se 
paragraf 12 

§ 17.2 Vad är områdesansvariga och varför behövs de? För att kunna skapa ett fibernätverk 
måste alla medlemmar bidraga med något, sin egen arbetskraft till exempel. Detta 
kommer att regleras i avtalet som kommer att skrivas mellan föreningen och varje 
medlem. Områdesansvariga kommer att utbildas av byNet och får t.ex. i uppdrag att 
prata med sina grannar och försöka få med dem i föreningen. 

§17.3 Förslag från Hasse Ferm. Inför nästa års stämma skall det annonseras i Markbladet. Det 
tyckte stämman var ett bra förslag 

§17.4 Förslag från Hasse Ferm. Markägarna skall bjudas in till ett speciellt möte enbart för 
dem. Det tyckte stämman var en självklarhet. 

• Mötets avslutande  
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