
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för 
Södra Gaperns Fiberförening e. f. 
 
 
Tid och plats:  12011-02-13 kl 16:00 i matsalen på Vallargärdets skola 
 
 
§ 1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val 
av protokollförare 
 
Efter förslag från valberedningen utses Herbert Ornstein till stämmoordförande. Ordförande 
utser Mats Heder till protokollförare. 
 
§ 2. Godkännande av röstlängden 
 
Föreningens kassör meddelar att sammanlagt 35 medlemmar är registrerade vid mötet. 
Röstlängden godkänns. 
 
§ 3. Val av en eller två justeringsmän 
 
Mötet beslutar utse en justeringsman. 
 
På förslag av valberedningen utses Janne Johansson att justera protokollet. 
 
§ 4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 
 
En kallelse har skickats till samtliga medlemmar med brev två veckor innan stämman. Mötet 
anser att stämman blivit utlyst i behörig ordning. 
 
§ 5. Fastställande av dagordning 
 
Den föreslagna dagordningen fastställs av mötet. 
 
§ 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 
 
Föreningens balans och resultaträkning är utdelad till stämmodeltagarna. Föreningens kassör 
redogör för föreningens utgifter under det första verksamhetsåret.  
 
Bengt Johansson redogör för revisionsberättelsen. Enligt denna har granskningen har inte gett 
anledning till någon anmärkning. Revisorerna föreslår föreningsstämman att fastställa balans- 
och resultaträkningarna och bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
§ 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt hur vinsten eller 
förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 
 
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen och att dessa kan läggas till 
handlingarna. Vidare beslutar stämman att tillgångarna överförs till nästa års verksamhet. 
 
§ 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
 
På förslag från revisorerna beviljar stämman ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 
§ 9. Frågan om arvode till styrelsen 
 



Mötesordförande berättar att inga arvoden hittills har utgått och att arbetet varit helt ideellt. 
Stämman beslutar att inget arvode ska utgå. 
 
§ 10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
 
Styrelsen föreslår att redan befintliga medlemmar inte ska erlägga medlemsavgift för 
kommande verksamhetsår. Nytillkommande medlemmar ska däremot erlägga medlemsavgift.  
 
Stämman bifaller styrelsens förslag. 
 
§ 11. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 
 
Valberedningen föreslår att antal styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och att inga 
suppleanter utses. 
 
Stämman antar valberedningens förslag. 
 
§ 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
 
Valberedningen föreslår omval av följande styrelsemedlemmar: 
 
Mats Heder 
Herbert Ornstein 
Tomi Riihisaari 
 
Vidare föreslår valberedningen val av följande nya styrelseledamöter: 
 
Ingvar Eriksson 
Bibbi Evermark 
Bengt Johansson 
 
Stämman väljer att anta valberedningens förslag till ny styrelse. Inga suppleanter utses i 
enlighet till § 11 ovan. 
 
§ 13. Val av revisorer och ev revisorssuppleant 
 
Valberedningen föreslår Katarina Adolfsson och Peter skytte som revisorer för kommande 
verksamhetsår. 
 
Stämman beslutar anta valberedningens förslag på revisorer. 
 
§ 14. Val av valberedning 
 
 Stämmoordförande föreslår Anders Bengtsson och Henrik Nisser som valberedning. 
 
Stämman antar detta förslaget. 
 
§ 15. Övriga ärenden 
 
Förslag till stadgeändring av § 6 Insats: 
 
Styrelsen läser upp det förslag till ändring av § 6 som finns i dagordningen. Stämman antar 
förslaget efter en mindre justering av texten. Stämman antar förslaget genom omröstning med 
handuppräckning där en kvalificerad majoritet är för förslaget. 



 
Det antagna förslaget för stadgeändring av § 6 lyder: 
 
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på maximalt SEK 25 000/fastighet. 
Insatsen betalas mot faktura och skall vara fullt erlagd vid av styrelsen fastslagen tidpunkt. 
Önskar medlem ytterligare fiberanslutningar i samma fastighet fastslår styrelsen insatsbelopp 
för dessa. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar 
och vid upplösning av föreningen enligt § 17. 
 
Medlem som vill ansluta sig efter av styrelsen fastslagen tidpunkt då insatsen skall vara fullt 
erlagd betalar en insats som motsvarar faktisk extrakostnad, dock lägst SEK 5000 mer än 
medlemmar som anslutit sig innan denna tidpunkt. 
                                    
Förslag till stadgeändring av § 17 Upplösning av föreningen: 
 
Styrelsen föreslår att § 17 förblir den ursprungliga. Förslaget antas av stämman. 
 
§ 16. Mötets avslutande 
 
Stämmoordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet, 
 
 
 
Mats Heder 
 
 
Protokollet justeras, 
 
 
 
 
Janne Johansson 
 
 
 
 
 
 
 


