
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening med 
organisationsnummer 769626-4147, den 24:e maj 2021, Viljans park i Fritsla 
 

 
§ 1 
Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Susanne Nystedt 
 
§ 2 
Till ordförande vid föreningsstämman valdes Susanne Nystedt. 
Ordföranden vid föreningsstämman anmälde Christian Boman att föra stämmans protokoll. 
 
§ 3 
En förteckning över representerade medlemmar upprättades enligt bilaga 1. Förteckningen med 
23 medlemmar godkändes som röstlängd. 
 
§ 4 
Peter Nyman valdes att tillsammans med ordförande justera stämmans protokoll. 
 
§ 5 
Föreningsstämman konstaterades vara sammankallad enligt stadgar. 
 
§ 6 
Dagordning godkändes med tillägg under § 17 övriga ärenden, information om nytt avtal samt 
fastigheter med hyresgäster. 
 
§ 7 
Årsredovisning samt revisionsberättelse föredrogs av ordföranden Susanne Nystedt och revisor 
Per Gustavsson. Medlem på stämman begärde och erhöll förtydligande av den tidigare 
förlikningen med Fiberbolaget. 
Föreningsstämman beslutade att godkänna årsredovisningen. 
 
§ 8 
Föreningsstämman fastställde resultat samt balansräkning och beslutade att vinst skall 
balanseras i ny räkning. 
 
§ 9 
Föreningsstämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet. 
 
§ 10 
Föreningsstämman beslutade godkänna valberedningens förslag av arvoden till 
styrelseledamöterna och revisor enligt bilaga 2. 
 
§ 11 
Föreningsstämman beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 12 
Föreningsstämman valde Susanne Nystedt till föreningens ordförande efter valberedningens 
förslag enlig bilaga 2. 

 
§ 13 
För tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma beslutades att välja 7 
styrelseledamöter och 0 styrelsesuppleanter. 
 
§ 14 
Föreningsstämman fastställde valberedningens förslag av styrelseledamöter enligt bilaga 2. 
samt valde Krister Andersson, Fredrik Johansson och Rikard Linde-Rahr till styrelseledarmöten. 
Mats Uhlén, Henry Svaleskog, Per-Åke Loftegård och Christian Boman kvarstår sedan tidigare. 
 
§ 15 
Som revisor för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma valdes Per Gustavsson 
 
§ 16 
Thomas Danielsson utsågs till föreningens valberedare. 
 
§ 17 
Styrelsen informerar om följande: 
 
Inga motioner var inlämnat inför stämman 
 
Vårt gruppavtal med Net at Once går ut 2022 och styrelsen har sagt upp detta avtal. Kontakt har 
tagits med fler kommunikationsoperatörer inför detta avtalsbyte. Förutom Net at Once har 
förfrågan om offert ställts till Zitius/Telia, iTUX och IP-Only.  
Vår tanke var att under ordinarie stämma ge förslag på avtal. Detta visade sig omöjligt då avtalen 
i nuläget skiljer sig markant i flera parametrar. Vi vill kunna ge ett så bra underlag som möjligt om 
de olika avtalen och vad dessa olika val innebär för oss alla som medlemmar och föreningens 
arbete. Därför väljer vi att kalla till en extrastämma nu till hösten för gemensamt beslut för nytt 
avtal och val av leverantör. Information/underlag samt kallelse till detta meddelas på hemsidan, 
sociala medier samt via brevutskick.  
 
Avtal med fastighetsägare med anslutna hyresgäster kommer förändras. 
Kortfattat innebär förändringen att fastighetsägaren (medlem) står för fastighetens samtliga 
nätavgifter/anslutningar till föreningen. Detta för att korrigera det merarbete samt ekonomisk 
förlust det skapar åt föreningen med hyresgäster. Information kommer sändas ut till berörda. 
 
Övriga frågor från medlemmar: 
 
Önskemål om tillgänglighet till protokoll från styrelsemöten samt information om vad som är 
aktuellt. 
-Styrelsen tar åt sig önskemål om mer fortlöpande information och återkommer. På grund av 
känsliga info och integritet publicera inga protokoll. Kontakta styrelsen vid frågor. 
 
Fråga om medlemmars följsamhet gällande betalning . 
-Det är generellt mycket god följsamhet bland föreningens medlemmar att betala sina räkningar. 
 
 
 
 



 
 
§ 18 
Föreningsstämman avslutades. 
 
 
 
 
 
 

 
Protokollförare   Ordförande 
 
 
 

 
Christian Boman   Susanne Nystedt 
 
 
 
Justerare 
 
 
 
 
Peter Nyman 

  



Bilaga 1 

Medlemsnummer Fastighet 

214  FRITSLA 3:39 

1  ARATORP 2:29 

58  ARATORP 15:2  

362  ARATORP 3:60 

427  KINNABACKA 2:12 

278  HARPEBO 1:8 

275  BOTASKÅR 1:35 

761  FRITSLA 3:54 

56  FRITSLA 5:6 

320  FRITSLA 5:78 

52  FINABO 2:6 

21  FRITSLA 2:7 

2058  ÅSLETORP 2:14 

308  FRITSLA 4:100 

65  ARATORP 3:19 

224  BOTASKÅR 1:3 

75  FRITSLA 1:24 

480  PLOMMONET 2 

84  TYNGRYD 1:16 

162  FRITSLA 4:59 

742  FRITSLA 2:68 

169  FRITSLA 2:100 

86  HJÄLLTORP 1:40 

 
  

https://www.hitta.se/kartan/tomter!~57.55145,12.789528,19z/tileLayer!l=1/realestate!a=1!u=2!l=57.55145:12.789528
https://www.hitta.se/kartan/tomter!~57.55391,12.77719,19z/tileLayer!l=1/realestate!a=1!u=2!l=57.55391:12.77719
https://www.hitta.se/kartan/tomter!~57.529989583638034,12.718126382876555,19z/tileLayer!l=1/realestate!a=1!u=2!l=57.529989583638034:12.718126382876555
https://www.hitta.se/kartan/tomter!~57.53093,12.743771,19z/tileLayer!l=1/realestate!a=1!u=2!l=57.53093:12.743771
https://www.hitta.se/kartan/tomter!~57.53190101724398,12.745308886029198,19z/tileLayer!l=1/realestate!a=1!u=2!l=57.53190101724398:12.745308886029198
https://www.hitta.se/kartan/tomter!~57.54435,12.810634,19z/tileLayer!l=1/realestate!a=1!u=2!l=57.54435:12.810634
https://www.hitta.se/kartan/tomter!~57.554836,12.795649,19z/tileLayer!l=1/realestate!a=1!u=2!l=57.554836:12.795649
https://www.hitta.se/kartan/tomter!~57.55511,12.8048525,19z/tileLayer!l=1/realestate!a=1!u=2!l=57.55511:12.8048525
https://www.hitta.se/kartan/tomter!~57.517834,12.734266,19z/tileLayer!l=1/realestate!a=1!u=2!l=57.517834:12.734266
https://www.hitta.se/kartan/tomter!~57.550884,12.797864,19z/tileLayer!l=1/realestate!a=1!u=2!l=57.550884:12.797864
https://www.hitta.se/kartan/tomter!~57.546474,12.790173,19z/tileLayer!l=1/realestate!a=1!u=2!l=57.546474:12.790173
https://www.hitta.se/kartan/tomter!~57.557194,12.796223,19z/tileLayer!l=1/realestate!a=1!u=2!l=57.557194:12.796223
https://www.hitta.se/kartan/tomter!~57.520164,12.714332,19z/tileLayer!l=1/realestate!a=1!u=2!l=57.520164:12.714332
https://www.hitta.se/kartan/tomter!~57.566532,12.812506,19z/tileLayer!l=1/realestate!a=1!u=2!l=57.566532:12.812506
https://www.hitta.se/kartan/tomter!~57.55537,12.778089,19z/tileLayer!l=1/realestate!a=1!u=2!l=57.55537:12.778089
https://www.hitta.se/kartan/tomter!~57.562847,12.804901,19z/tileLayer!l=1/realestate!a=1!u=2!l=57.562847:12.804901
https://www.hitta.se/kartan/tomter!~57.555393,12.789602,19z/tileLayer!l=1/realestate!a=1!u=2!l=57.555393:12.789602
https://www.hitta.se/kartan/tomter!~57.56548,12.7812605,19z/tileLayer!l=1/realestate!a=1!u=2!l=57.56548:12.7812605


Bilaga 2 

 
Valberedningens förslag 
 

Föreningsstämma 2021 
 

Ordförande 1 st 

Ledamöter 7 st 

Suppleanter 0 st 

 
Ordförande 1 år 
Susanne Nystedt Omval 
 
Ledamot 2 år 
Richard Linde Rahr Nyval 
Fredrik Johansson Nyval 
Krister Andersson Omval 
 
Suppleant 
Inga borttaget 2020 
 
Kvarstår  
 
Styrelsen 
Mats Uhlén 1 år Ledamot 
Henry Svaleskog 1 år Ledamot 
Per-Åke Loftegård 1 år Ledamot 
Christian Bohman 1 år Ledamot 
 
Revisor 
Per Gustavsson 1 år Revisor 
 
Andreas Göransson och Örjan Johansson lämnar styrelsen i och med Årsstämman. 
Samtliga nominerade är med i valberedningens förslag, inge fler inkomna nomineringar. 
 
 
 
 
 
2020 år styrelse 
 
Susanne Nystedt 1 år Ordförande  
Mats Uhlén 2 år Ledamot 
Per-Åke Loftegård 2 år Ledamot 
Henry Svaleskog 2 år Ledamot 
Christian Bohman 2 år Ledamot 
Krister Andersson 1 år Ledamot 
Örjan Johansson 1 år Ledamot 
Andreas Göransson 1 år Ledamot 
 
 



Bilaga 2 
 

Förslag till arvode och ersättning 
Att betalas ut löpande under verksamhetsåret och att sammanställning redovisas på nästa års 
ordinarie föreningsstämma. 
 
Styrelsen 
per genomfört Protokollfört möte  ledamot/suppleant  200:- 

Ordförande   400:- 
 

Revisorsarvode 
Per revision    Revision   2000:- 
 
Av styrelsen godkänd aktivitet Led/supp/ordf 190:- /h inkl. semesterersättning (12% på intjänad 
bruttolön). 
 
Samtliga utlägg och milersättningar skall betalas ut månadsvis.  
Ersättning för resor ersätts med belopp motsvarande 
skatteverkets regler om ej skattepliktig milersättning. 2020 är det beloppet 
1:85:-/km 

 


