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Årsmöte Hangvar Fiberförening
14 juli 2016 i Hangvar Bygdegård – närvarande: deltagarna fyllde ut samtliga
platser i bygdegården
Mötets öppnande
Ordförande Rune Kahlbom hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande
årsmötet öppnat.
§ 1 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Årsmötet beslutade att välja:
• Rune Kahlbom till mötesordförande
• Sara Lönning till mötessekreterare
§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet
Årsmötet beslutade att röstlängd upprättas vid behov.
§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare
Årsmötet beslutade att välja:
• Berra Sandström och Peter Barnard till att justera protokollet
• Berra Sandström och Peter Barnard till rösträknare
§ 4 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Rune Kahlbom redogjorde för hur inbjudan och kallelse gått ut.
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.
§ 5 Fastställande av dagordning
Årsmötet beslutade att välja att godkänna dagordningen.
§ 6 Verksamhetsberättelse och Förvaltningsberättelse
Verksamhetsberättelse och Förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning)
för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet av Rune Kahlbom,
respektive Viveca Bornhold.
Årsmötet beslutade att godkänna Verksamhetsberättelse och
Förvaltningsberättelse enligt Bilaga 1 och lägga dessa till handlingarna.

1

Årsmöte Hangvar Fiberförening | 14 juli 2016

§ 7 Revisionsberättelse
Viveca Bornhold redovisade revisionens omfattning och föredrog revisorernas
berättelse.
Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen enligt Bilaga 2 och lägga
den till handlingarna.
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhetsåret
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2015/2016.

§ 9 Vad händer framöver: status med projektet, gruppavtal, föreningens roll för
nästa verksamhetsår
Ordförande Rune Kahlbom informerar årsmötet om vad som händer framöver:
Några noteringa:
• Intresset för gruppavtal har varit lågt, men det har samtidigt visat sig vara
många medlemmar som har behov av stöd i beslutsprocessen
• Att intresset för gruppavtal har varit lågt har resulterat i att ”meningen
med föreningen” har urholkats och ett förslag lades fram att föreningen
skall läggas ned i januari 2017
• Det framkom dock under årsmötet att majoriteten av de fastighetsägare
som deltog mycket väl kan tänkas vara intresserade av gruppavtal, vilket
de inte meddelat tidigare. – Detta resulterade i ett antal åtgärdespunkter:
1. Rune Kahlbom skall bekräfta med Lärbro Fleringe Fiber att det
finns intresse för medlemmar i Hangvar Fiberförening att ansluta
till deras gruppavtal – Boxer Trippel play
2. Rune Kahlbom skall kontakta ComHem för att avsluta förhandling
och avtala slutgiltigt gruppavtal med dem – ComHem Trippel play
3. Avtalsvillkoren för gruppavtalet med ComHem skall skickas till
medlemmarna.
Årsmötet beslutade att:
• Det finns behov av att skapa en ny ekonomisk förening bestående av
ComHem-anslutna och en ny styrelse måste därmed väljas
• Anordna en extra stämma i november 2016
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§ 10 Fastställande av Verksamhetsplan
Årsmötet beslutade att i enlighet med styrelsens förslag att fastställa
Verksamhetsplanen under kommande stämma.

§ 11 Fastställande av medlemsavgift eller återbetalning
Årsmötet beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ta beslut om
medlemsavgiften i kommande stämma.
De som redan har betalt in medlemsavgiften för detta år kommer att bevakas och
eventuell återbetalning kommer att ske.

§ 12 Val av ordförande i föreningen för en tid på ett år
Årsmötet beslutade att Rune Kahlbom skall sitta kvar fram tills dess att
föreingens framtid är klarlagd och kommer avgå som ordförande vid kommande
extra stämma.
§ 13 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för en tid av två år (samtliga
är valda på två år m.a.o. redan valda föregående år)
Årsmötet beslutade att de sittande styrelseledamöter och suppleanter som
valdes vid föregående årsmöte sitter kvar.
Styrelseledamöter:
• Gustav Jonsson
• Sara Lönning
• Viveca Bornhold
• Åsa Stenström
Suppleanter:
• Erik Gardell
• Janne Gustavsson
Årsmötet beslutade även att en ny styrelse skall väljas vid kommande extra
stämma relaterat till föreningens kommande inriktning.
§ 14 Val av revisor och suppleanter
Årsmötet beslutade att välja: Gerd Holmgren och Sixten Björklund till revisorer.
§ 15 Val av valberedning för en tid av två år
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Årsmötet beslutade att de medlemmar som valdes vid föregående årsmöte sitter
kvar i valberedningen:
• Berra Sandström (Sammankallande),
• Henning Andersson,
• Urban Bogren
§ 16 Ersättning till Styrelsen
Årsmötet beslutade att i enlighet med styrelsens förslag bibehålla ersättningen till
varje styrelsemedlem med 200 kronor per möte, men med dock max 800 kronor
per år, liksom transport- och milersättning.
§ 17 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Inga motioner inkomna.
§ 18 Övriga frågor
Många diskussioner kretsade kring stöd och support kring själva uppkopplingen.

§ 18 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Hangvar 14 juli 2016 – vid protokollet:

......................C
Sara Lönning, sekreterare

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Berra Sandström, justerare

......................C
Rune Kahlbom, mötesordförande

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Peter Barnard, justerare

4

