Årsmöte i Hangvar Fiberförening 2018-07-10 i Hangvar Bygdegård.
21 närvarande varav 13 röstberättigade.

§1 Mötet valde Pär-Rune Nypelius till mötesordförande och Nils Jansson att dokumentera
mötet.
§2 Närvarolistan fastställdes som röstlängd.
§3 Att justera protokollet tillika vara rösträknare valdes Lena From och Gerd Holmgren.
§4 Att mötet utlysts på rätt sätt bekräftades och fastslogs av stämman.
§5 Dagordningen fasställdes med den ändringen att punkt 12, styrelseledamöter och
suppleanter skall väljas före punkt 11, val av föreningsordförande.
§6a Verksamhetsberättelsen föredrogs i korthet, godkändes och lades till handlingarna.
§6b Förvaltningsberättelsen föredrogs i korthet, godkändes och lades till handlingarna.
§7 Revisorn läste upp revisionsberättelsen som därefter lades till handlingarna.
§8 Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen vilket beviljades av stämman.
§9 Medlemsavgiften om 200 kronor per år för medlem och 100 kronor för stödjande medlem
fastställdes att gälla även för nästa år.
§10 Verksamhetens plan är att föra gruppavtalet med ComHem så bra som möjligt vilket
medför att intäkterna i form av medlemsavgift och månadsavgiften om 20 kronor används för
att fullfölja verksamhetsplanen. Planen fasställdes av stämman.
§11 Valet av ledamöter följde valberedningens förslag;
Omval av ledamöter för två år, Jan Gustavsson, Pär-Rune Nypelius och Anders Pettersson.
Nyval av ledamot för två år, Daniel Engelke.
Suppleanter för två år, Lars Wallentin och Rune Kahlbom.
§12 Som ordförande för föreningen under ett år valdes Pär-Rune Nypelius.
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§13 Till revisorer för föreningen omvaldes Gerd Holmgren och Sixten Björklund.
Enligt stadgarna skall det även utses revisorssuppleanter något som stämman beslutade inte
behövdes.
§14 Till valberedning för en tid av två år valdes Henning Andersson, Arne Ekström och som
suppleant Ulf Lindahl.
§15 I budget finns avsatt pengar till ersättning till styrelsen.
§16 Föreningens avtal med ComHem gäller till hösten 2019 med ett års uppsägningstid. I en
motion till stämman ber styrelsen om stöd att söka samarbete med kringliggande
fiberföreningar med syfte att stärka positionen vid kommande förhandlingar. Kontakt med de
avsikterna har tagits med Bunge fiberförening. Stämman gav sitt samtycke till styrelsens
förslag.
§17 Under ”Övriga frågor” nämndes Region Gotlands satsning på att använda det väl
utbyggda fibernätet på ön för innevånarnas service.
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