
 

Protokoll från årsmöte med Fiberföreningen för Istorp och Öxnevalla i 

Istorps församlingshem den 10 mars 2015 

Detta var föreningens första årsmöte och c:a 80 personer hade mött upp så det var ganska trångt i 

lokalen. Protokollet följer den vid mötet utdelade dagordningen, som bara fanns utskriven i 50 ex. De 

som blev utan kunde dock följa dagordningen visad med projektor på filmduk. 

Mötet öppnades av interimsstyrelsens ordförande, Sven Fogelberg, varefter Rolf Göransson, som var 

tidigare vidtalad att föra mötesförhandlingar tog över.  

§1. Ordförande för mötet var alltså Rolf Göransson. 

§2. Till sekreterare för mötet valdes Sven Fogelberg. 

§3. Till justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet valdes Birgit Carlsson och 

Ann-Britt Gripestam. 

§4. Mötet enades om att den medlemsförteckning, som fanns tillgänglig och som cirkulerades bland 

mötesdeltagarna kunde användas som röstlängd om det skulle behövas. 

§5. Mötet hade annonserats i Markbladet vecka 8, tidigare publicerats på hemsidan och också sänts ut 

till de medlemmar som har epost (c:a 180 st) den 22 febr. Mötet ansågs därför ha blivit utlyst i behörig 

ordning.   

§6. Dagordningen fastställdes. 

§7.  Resultat- och balansräkning redovisas först vid nästa årsmöte eftersom föreningen har ett utökat 

första räkenskapsår. Sven Fogelberg informerade dock om den ekonomiska ställningen i nuläget.    

§8. Revisionsberättelse föredras av samma orsak först vid nästa årsmöte. 

§9. Beslut om ansvarsfrihet blev därigenom inte heller aktuellt. 

§10. Sven Fogelberg föreslog att arvode till styrelseledamöter och ersättare inte skulle utgå under detta 

år eftersom vi behöver pengarna för att anlita konsulthjälp vid planering av fibernätet. Detta 

accepterades av mötet. 

§11. Oförändrad medlemsavgift för kommande verksamhetsår, dvs 200:-, föreslogs. Mötet godtog 

detta. 

§12. Föreningen har fram till detta årsmöte haft en interimsstyrelse och det var nu dags att välja en 

ordinarie styrelse. 

Till ordförande för 1år, verksamhetsåret 2015, föreslogs Sven Fogelberg, vilket godkändes av mötet.  

§13 Följande styrelseledamöter valdes 

 för en tid av 2 år 

Kjell Carlsson 

Thomas Lennartson 

Hans Olof Elglund 

 och för en tid av 1 år 

Eva Andrée 

Carina Larsson 

Stefan Elmgren 



 

Som ersättare i styrelsen valdes 

 för en tid av 2 år 

Claes Romare 

Hans Corin 

 och för en tid av 1 år 

Tommy Madjar 

Ingemar Rådberg 

§14. Interimsstyrelsen har inte kunnat finna några medlemmar, villiga att ställa upp som revisorer. 

Istället föreslogs att till revisionen inför nästa årsmöte skulle anlitas auktoriserad revisionsbyrå.  

Detta accepterades av mötet.  

§15. Som hemsidesansvarig valdes Christopher Thorsson. 

§16. Till valberedning inför nästa årsmöte valdes 

Erika Arnell, sammankallande, och 

Ingvar Samuelsson. 

§17. Övriga ärenden. En del synpunkter kom upp under mötet och de redovisas här även om de inte 

fanns med då dagordningen beslutades. 

 Ett diskussionsforum på hemsidan efterlystes. Christopher vidtalas om detta. 

 Kartan, som visas på hemsidan, har för stor skala och är svårläst. Kartan borde delas upp i 

mindre områden, så att man t ex kan se vilka grannar man skulle kunna kontakta för att värva 

medlemmar. Sven och Christopher undersöker vad som kan göras. 

 En kontaktperson borde utses för dessa delområden och den kommande styrelsen tar upp detta 

förslag. 

 I detta sammanhang dök frågan upp om medlemsförteckningen kunde publiceras på hemsidan 

och distribueras till alla medlemmar som har epost. Det bedömdes som värdefullt och kommer 

därför att göras. 

 Möteslokalen var vid detta möte tämligen fullsatt, 80 personer. Diskuterades om man kunde 

utnyttja någon annan lokal. Öxnevalla församlingshem är något större och kan kanske 

användas vid kommande medlemsmöten.  

 En fråga kom upp om ett sista datum för att ansluta sig till föreningen och därmed komma 

med i planeringen av nätet. Ett sådant datum kan vi nu inte lämna.       

Mötesförhandlingarna var i och med detta avslutade, och efter att Peter Sonnius från ByNet hade 

informerat om fibernät hade vi en kaffepaus. Mötet avslutades sedan Sven Fogelberg informerat om 

planerna för framtiden. 

Vid protokollet den 11 mars 2015 

 

Sven Fogelberg 

 

Rolf Göransson  Birgit Carlsson Ann-Britt Gripestam 

Mötesordförande  Justeringsperson Justeringsperson 

 


