Protokoll extra föreningsstämma – Skålleruds fiber
19/6 – 2016
Närvarande: Se signaturer på röstlängd- bilaga 1.

§1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val
av protokollförare
Stig Larsson väljs till ordförande för mötet
Christer Johansson utses till sekreterare för mötet.

§ 2. Godkännande av röstlängden
Röstlängden godkänns.

§3. Val av en eller två justeringsmän
Stämmar väljer som justeringsmän Stig-Åke Almqvist och Jonas Andersson.

§4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
Stämman beslutar att föreningsstämman är utlyst i lagaordning

§5. Fastställande av dagordningen
Förslagen dagordning fastställs av stämman.

§6. Information om projektansökan
Bo Thorsenius informerar om styrelsen arbete med projektansökan. Ansökan inskickad till
Länsstyrelsen 12/6 – 16. Beräknade data för nätet:
 23 mil längd på fibernätet
 Kostnad 24 miljoner kr
 ska hålla standar Robust nät/Skanova standard
 550 fastigheter – vi behöver vara minst 470 fastboende
Mötesdeltagarna frågade om tidsplan fortfarande gällde. Styrelsen fortsätter arbetet med att få klart,
markupplåtelseavtal, fastighetsanslutningsavtal och upphandling av entreprenader. Det som kommer
att vara helt avgörande av när arbetet kan komma igång är länsstyrelsens beslut om det statliga
bidraget. Styrelsen hoppas att få det beskedet i tid för att komma igång med arbetet våren 2017.
§7. Beslut om extra anslutningsavgift
Styrelsens föreslår att:
Från 1 september 2016 införs en extra anslutningsavgift på
5 000 kr för nya medlemmar som ska betalas in tillsammans med insatsavgiften på cirka 25 000 kr.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
Den extra insatsen motiveras av de merkostnader som en sen anmälan innebär i extra
projekteringskostnader och arbetskostnader.

§8. Beslut om återbetalning till medlemmar i Åsensbruk
Styrelsens föreslår att:
Insatsavgiften och medlemsavgiften på tillsammans 500 kr återbetalas till medlemmar i Åsensbruk
som inte ingår i föreningens fiberområde.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
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§9. Fyllnadsval av ny styrelsemedem
Valberedningens har inte lyckats få fram förslag till ny styrelsemedlem.
Bo Thorsenius berättade vad kassörs arbete förnuvarande innebär. Ingen närvarande medlem visade
intresse för att bli styrelsemedlem
Stämman beslutade att platsen ska vara vakant till nästa föreningsstämma.
§10. Information om markupplåtelseavtal
Annika Karlsson informerar om arbetet med markupplåtelseavtal,
 Styrelsen har tagit fram ett förslag till markupplåtelseavtal (standardutformning för
fiberföreningar)
 Ingen ersättning utgår
 Över 500 fastigheter berörs
 Ambassadörerna kommer gå ut till fastighetsägare under sommaren
 Målet är att ha tecknat alla avtal i mitten av hösten.)

§11. Information om fastighetsanslutningsavtal
Christer Johansson informerar om styrelsens arbete med att ta fram ett fastighetsanslutningsavtal
 Avtalet ska:
# innehålla tidsplan för inbetalning av insatskostnaden
# reglera ansvarsfrågor
# reglera vad som sker vid försäljning av fastigheten
 Insatskostnaden är den del som utgör medlemmens andel i Skålleruds fiber

§12. Medelmsvärvning
Styrelsen informerade om det arbete som pågår med en annonskampanjer nu i juni och åter i
augusti. När arbetet med markupplåtelseavtal kommer fler boende att få information om Skålleruds
fiber.
Ambassadörerna har lagt ner mycket arbete med att värva medlemmar, men upplever att det
arbetet är färdigt.
Alla medlemmar måste vara aktiva med att informera om Skålleruds fiber.
Målet med att bli 550 medlemmar är mycket viktigt att nå.

§13 Övriga frågor
Styrelsen uppmanade alla medlemmar att se så att deras fastighet är rätt placerad på
projektkartan som finns tillgänglig på hemsidan.
§14 Mötet avslutas. Mellerud 16.06.19

Stig Larsson – mötesordför.

Christer Johansson – sekreterare

Justeras

Stig-Åke Almqvist

Jonas Andersson
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