
Protokoll fört vid föreningsstämma med Fiberföreningen i Mollaryd, Molla och Vesene 

den 12 maj 2016. 

 

§ 1 Föreningens stämma öppnades av Gabriel Björnsson och deltagarna hälsades välkomna. 

 

§ 2 Till ordförande för stämman valdes Gabriel Björnsson. Ordföranden vid stämman 

anmälde Anna Helstad som sitt val av protokollförare. 

 

§ 3 Närvarande har prickats av gentemot medlemslistan av kassör. Vid mötet deltog 55 

röstberättigade medlemmar. Mötet beslutade att godkänna hanteringen av röstlängden. 

 

§ 4 Till att justera protokollet valdes Per Gustavsson och Johnny Hägerå. 

 

§ 5 Föreningsstämman konstaterades vara utlyst i behörig ordning. 

 

§ 6 Dagordningen fastställdes. 

 

§ 7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes av stämman. 

 

§ 8 Resultat och balansräkningen fastställdes. 

 

§ 9 Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret i 

enlighet med revisorernas förslag. 

 

§ 10 Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelseledamöterna och revisorerna i 

nuläget. 

 

§ 11 Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgiften skall vara 50 

kr för 2016. 

 

§ 12 Föreningsstämman valde till styrelseledamöter: 

Anna Helstad (nyval) 2 år 

Urban Andersson (nyval) 2 år 

Simon Wendt (omval) 1 år 

Gabriel Björnsson (omval) 1 år 

Simon Sjöqvist (omval) 1 år 

 

Suppleanter: 

Ari Petroff (nyval) 2 år 

Anders Persson (omval) 1 år 

 

§ 13 Stämman valde Gabriel Björnsson som ordförande för styrelsen. 

 

§ 14 Som revisorer valdes Lars-Erik Wessbo och Helene Benjaminsson, samt Andreas 

Markusson som suppleant. 

 

§ 15 Att ingå i valberedningen valdes Caroline Mollmyr (sammankallande) och Benjamin 

Björnsson. 

 

§ 16 Stämman beslutade att bidrag skall inväntas innan uppstart av projektet. 



§ 17 Synpunkter på att alla markavtal inte är påskrivna uppkom inför upphandling, detta är till 

viss del beroende på att Herrlunga Elektriska AB inte helt ritat klart kartan för nedläggning av 

luftledning avseende el och samförläggning av fiberkabel. 

 

Synpunkter avseende planerad dragning utifrån markförhållanden vilket diskuteras efter 

mötet. Arbetsgrupper kommer att sättas ihop utifrån områdena för att se över 

markförhållandena. 

 

Styrelsen kommer att titta på ersättning för markintrång till markägare vid en eventuell 

försäljning av nätet och ta fram ett förslag för att synliggöra detta i bokslutet. 

 

§ 17 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade föreningsstämman. 

 

Undertecknande protokollet: 

 

 

 
 


