
Protokoll för Årsmöte Lärbro Fleringe Fiber, 2014-03-27 
 

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 
  Leif Ortman mötesordförande 
  Ingrid Fredriksson mötes sekreterare. 

2. Godkännande av röstlängden. 
Tas fram vid behov. 

3. Val av två justeringspersoner. 
Anne Bogren 
Hans Ove Hellström 

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 
I brev i infofolder. 
Annons i tidning för ca 2 veckor sedan. 
JA. 

5. Fastställande av dagordningen. 
Godkännes. 

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. 
Verksamhetsberättelse läses upp. Godkännes. 
Revisionsberättelse läses upp. Godkännes. 
Fredrik Gradelius redovisar om styrelsensuppdrag under året. 
Bla annat Lärbrodagen, Möten på Konsum, olika infoträffar. 
 

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av 
årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

Godkännes. 
 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 
Godkännes. 
 

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 
Styrelsen har inte tagit ut något arvode under året. 
När skarpt läge gäller vill styrelse ha arvode för de tillfällen då styrelsen 
utför förlorad arbetsinkomst.  
 
Fast belopp över en period – avslag. 
 
Samordningsansvarig redovisar sina timmar för att få utlägg. 
Tillägg egna kostnader – ersätts. Godkännes. 
 

10. Budget.  
Inga större utgifter före projektering.  
Budget bygger på anslutning. 
Fortsatt verksamhet. 
Viktigt att få in fler. 
Marknadsföringsplan tas fram. 
 

11. Medlemsavgift och andra avgifter. 
Medelmsavgift Insatts 200kr – Godkännes. 
20.000 kr ett tak att projektera vidare – Godkännes. 

12. Val av ordförande. 
Sittande Fredrik Gradelius - Valdes 

13. Val av styrelseledamöter. 
Godkännes 

14. Val av revisor(er) och revisorssuppleant. 



Magnus Röcklinger – Godkännes 
Revisorssuppleant - vakant 

15. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande. 
 

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och 
som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet. 

 
 
Styrelsen tar fram en folder så att vad det är som gäller så att grannsamverkan kan göras lättare. 
Argumenten för. Läggs ut på hemsidan. 
 
Marknadsföring: 
 Fiberkartan finns på hemsidan. 
 Områdesansvariga – Kolla med era grannar.  – JA. 
 
 
Mötesordförande tackar för visat intresse.  
Mötet avslutas. 
 
 
 
 
 
Hur kommer det att se ut i hemmet. 
 
Flygelavtal: På samma fastighet. Halva avgiften på Huvudabonemanget. Gäller att det görs vid avtalet. 

 
Vad ingår: Kabel till hus. 
 
Fråga om Telia och IP-only. 
 
Avhopp om det skulle bli dyrare? 
   
 
Övriga frågor: Olika abonemangstyper. 
 
Kontakta Mäklare för intressefrågan. 
Folk tycker att de har fungerande system.  
Kostnadsbiten idag jämfört med fiber. 
Gå runt till grannar.  
Betydelsen för byggden. 
Jobba på distans. 
Ta fram fördelarna. 
Investering.  
4G o 5G Masterna skall stå 500 meter. 
Hemsjukvård, alarm.  
 


