
ÅRSMÖTESPROTOKOLL, KNIPARED FIBERLAN 

Datum: 2015-03-23 

Plats: Dagiset Bergums Framtid, Björsared 

§1  Mötets öppnade 

     Mötet öppnades av ordförande Erik Bick. 

§2 Godkännande av dagordning 

 Stämman godkände dagordningen. 

§3 Godkännande om kallelsen till mötet 

 Stämman godkände kallelsen samt att den skett på laga sätt. 

§4 Val av mötesordförande 

 Till mötesordförande valdes Erik Bick. 

§5 Val av mötessekreterare 

 Till mötessekreterare valdes Tom Tveitan. 

§6 Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare 

 Stämman valde Mika Nyman samt Jacob Majnesjö. 

§7 Verksamhetsberättelse 

 Presenterades av ordförande Erik Bick 

§8 Ekonomisk berättelse 

 Presenterades av ordförande Erik Bick 

§9 Revisionsberättelse 

 Distribuerades till samtliga deltagare på årsmötet. 

§10 Beviljande om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

§11 Kommande verksamhestplan och budget 

Verksamhetsplanen och budget distribuerades till deltagarna. 

Styrelsen informerade om beslutet att acceptera erbjudande från Telia att höja 

kapaciteten i nätet upp till möjliga 1000 Mbit/s. F.o.m. v 34 påbörjar Telia byte av 

mediakonvertrar i samtliga fastigheter.  

§12 Föreningens framtid – finansiering 

Stämman beslöt att fastställa avgiften för nya anslutningar till 12 000 Kr samt korrigera 

stagdgarna m.a.p. detta. 

§13 Fastställande av verksamhetsplan och budget 

Stämman godkände verksamhestplanen och budgeten för 2015. 

  



 

§14 Val av styrelsledamöter, Ordförande 2 år, Kassör 1 år samt Ledamot 2 år. 

Stämman valde; 

- Erik Bick till Ordförande på 2 år,  

- Mika Nyman till Kassör på 1 år samt 

- Anders Bergdahl till Ledamot på 2 år. 

§15 Val av 2 suppleanter (1 år) 

Stämman valde Jacob Majnesjö samt Stefan Borg till suppleanter på 1 år. 

 §16 Val av revisor och revisorsuppleant (1 år) 

Stämman valde Gert Artfors till revisor samt Anders Klintelius till revisorsuppleant. 

§17 Val av valberedning 2 personer 

Uppdraget gavs till styrelsen att sköta valberedningen inför nästa års stämma. 

§18 Inkomna frågor och övrigt 

Inga inkomna frågor har noterats. 

En medlem redovisade långvariga problem med brus i telefon vid samtal inom 

föreningen. Telia arbetar med felsökning. 

§19 Mötets avslutande 

Erik Bick förklarade mötet avslutat. 

 

 

  

 

  


