Protokoll fört vid extra föreningsstämma med Häggådalens Fiberförening
(org.nr.: 769626-4147)

Tid: Söndagen den 4 oktober 2015 kl. 12.30 till 14.35
Plats: Kungabergshallen Fritsla
Närvarande: 147 medlemmar

Susanne Nystedt öppnade mötet
1. Val av ordförande
Anders Lindal valdes till ordförande för föreningsstämman.
Susanne Nystedt valdes till protokollförare.
2. Godkännande av röstlängden
Röstlängden godkändes.
3. Val av två justeringsmän
Kjell-Åke Andersson och Bengt- Arne Hermansson valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Annons i BT den 20 september, annons i Markbladet den 16 september samt på hemsidan den 15
september. E-postutskick den 28 september.
Åsikt framförd av Thomas Andréen att e-postutskicket ej gjorts i tid innan extrastämman.
Föreningsstämman beslutade att extrastämman var behörigt utlyst.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg av:
8. Plats för föreningsstämmans protokoll
9 d) Markavtal.

6. Beslut om ändring i stadgarna
Förslaget om stadgeändring har skickats ut och styrelsen gick igenom den. Åsikt framfördes av
Thomas Andréen att stryka förslaget om tillägg i stadgarna: Styrelsen kan bestå av personer som
inte är medlemmar i föreningen.
Föreningsstämman beslutade enhälligt att för andra gången anta nya stadgar enligt styrelsens
förslag med undantag av ovanstående tillägg som ströks.
Det antecknades att stadgarna träder i kraft i och med att de registrerats av Bolagsverket.

7. Beslut om kollektiv-tv eller individuell tv

Styrelsen har skickat ut information om en ändring i kollektiv-tv som framförhandlats och ändringen
gicks igenom på föreningsstämman. Förändringen innebär: 21 tv-kanaler i grundutbudet för 94
kronor istället för 20 tv-kanaler för 81 kronor. I det nya förslaget slipper medlemmarna den
extrakostnad på 49 kr/mån om de vill utöka sitt kanalutbud. Har medlemmen tecknat kollektiv-tv
sedan innan så gäller alltså den nya förändringen för detta.
Föreningsstämman beslutade att godkänna den ändring av kollektiv-tv som styrelsen har
förhandlat fram.
8. Plats för extrastämmans protokoll
Föreningsstämmans protokoll finns att läsas hos ordförande Susanne Nystedt och på hemsidan.
9. Övriga frågor.
a) ekonomi
En medlem har skickat in önskemål om en ekonomisk redogörelse och styrelsen hänvisade till den
fullständiga redovisning som gavs på årsstämman i juni. Föreningen har en ny kassör som precis
satt sig in i den ekonomiska biten och styrelsen kommer att skicka ut en ekonomisk redovisning
under november månad.
b) ev. försäljning
En medlem har skickat in önskemål om information kring varför styrelsen vill undersöka en
eventuell försäljning av nätet. Styrelsen påpekade att det var årsstämman som beslutade att ge
styrelsen mandat att undersöka en eventuell försäljning. Det kan finnas möjlighet för medlemmarna
att få tillbaka en del av sin insats vid en eventuell försäljning. Det kan dessutom vara en lösning om
det visar sig svårt att få engagerade medlemmar som vill driva föreningen i framtiden. Styrelsen
har inte ägnat någon tid eller kraft på att sondera terrängen för en eventuell försäljning utan har
prioriterat färdigställandet av nätet.
c) fiberblåsning
En medlem har skickat in önskemål om information kring blåsningen. Styrelsen informerade att
möte ska ske med Bynet måndagen den 5 oktober och det är svårt att ge detaljerad information
innan vi har påbörjat fiberblåsningen. Som det ser ut nu kommer fiberblåsningen att komma igång
under vecka 41.
d) markavtal
En medlem vill ha svar på om det finns flera varianter av markavtal inom föreningen och varför.
Styrelsen informerade om det standardavtal de har använt för att skriva markavtal som är
framtaget av jurister. Några markägare har opponerat sig mot detaljer i detta och därför finns ett
justerat markavtal som också använts.
Föreningsstämman finner att dessa frågor besvarats under mötet.
Föreningsstämmans ordförande Anders Lindal tackar för sig, avslutar mötet och lämnar tillbaka
klubban till föreningens ordförande Susanne Nystedt som tackar för visat intresse.
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