
Protokoll fört årsmöte med Rone Eke Fiber ekonomisk 

förening den 24 april 2014 i Rone bygdegård med ett 40-

tal medlemmar närvarande. 

 

   § 1 

Yvonne hälsade alla närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.  

 

   § 2 

Till ordförande för mötet valdes Arne Josefsson med Yvonne Winarve som sekreterare. 

 

   § 3 

Fastställande av röstlängd 

Beslöts 

att   bordlägga frågan till dess eventuellt behov uppstår. 

 

   § 4 

Protokolljusterare 

Beslöts 

att   årsmötesprotokollet ska justeras av Kalle Johansson och Staffan Berggren. 

 

   § 5 

Årsmötets utlysande 

Styrelsen redogjorde för hur kallelse hade skett till årsmötet. 

Beslöts 

att   årsmötet utlysts i behörig ordning. 

 

   § 6 

Verksamhetsberättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse för det förlängda verksamhetsåret 2012-13 föredrogs, bilaga 1,  

140424. 

Beslöts 

att   med godkännande lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna 

 

   § 7 

Balans- och resultaträkning 

Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret föredrogs, bilaga 2, 140424. 

Beslöts 

att   med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. 

 

§ 8 

Revisionsberättelse 

Lennart Pettersson föredrog revisionsberättelsen i vilken man tillstyrkte ansvarsfrihet för den tid  

revisionen omfattade, bilaga 3, 140424. 

Beslöts 

att   med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 



§ 9 

Ansvarsfrihet 

Beslöts 

att   bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det förlängda verksamhetsåret 2012-13. 

 

   § 10 

Medlemsavgift 

Styrelsen redovisade sitt förslag att medlemsavgiften för 2015 ska vara oförändrad 300 kronor per år. 

Beslöts 

att   godkänna styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift om 300 kronor för 2015. 

 

   § 11 

Månadsavgift 

Styrelsen redovisade sitt förslag att månadsavgiften för 2015 ska vara oförändrad, 325 kronor per  

månad och att betalning ska ske via autogiro alternativt genom kvartalsvis inbetalning mot pappers- 

faktura. På årsmötet väcktes förslaget att betalning även ska kunna ske mot e-faktura. 

Beslöts 

att   fastställa oförändrad avgift, 325 kronor per månad, för kalenderåret 2015, 

att   betalningsalternativen ska vara via autogiro (månadsvis) eller kvartalsvis mot pappersfaktura,  

att   uppdra åt styrelsen att vidare utreda möjligheten till betalning mot e-faktura, samt 

att   det med nästa faktura ska följa ett frågeformulär där medlemmen får välja betalningssätt. 

 

   § 12 

Verksamhetsplan 

Styrelsens verksamhetsplan för 2014 föredrogs, bilaga 4, 140424. 

Beslöts 

att   godkänna rapporten. 

   § 13 

Styrelsearvode 

Valberedningen föreslog att till styrelsens ledamöter, suppleanter och till revisorerna ska utgå ett  

sammanträdesarvode om 200 kronor per sammanträde som man deltagit i. 

Beslöts 

att   till styrelsens ledamöter, suppleanter och till revisorerna ska utgå ett sammanträdesarvode om  

        200 kronor per sammanträde som man deltar i. 

    

§ 14 

Styrelseordförande 

Beslöts 

att   enhälligt välja Yvonne Winarve till styrelseordförande för en tid av ett år. 

 

   § 15 

Styrelseledamöter 

Beslöts 

att   till styrelseledamöter för en tid av två år välja Lars Edlund (omval), Johannes Forsberg (nyval) och  

        Arne Josefsson (omval), samt  till styrelsesuppleant för en tid av två år välja Göran Hult (omval). 



   § 16 

Revisorer 

Beslöts 

att   till ordinarie revisorer omvälja Lennart Pettersson och Stefan Johansson, samt 

att   till revisorsuppleant omvälja Leif Lagerin. 

 

   § 17 

Valberedning 

Beslöts  

att   omvälja valberedningen, Jörgen Petterson, Gunilla Lidqvist Pettersson och Kerstin Hildingsson,  

        med Jörgen Pettersson som sammankallande. 

 

   § 18 

Markupplåtelseavtal 

Jan Nyman lämnade en redogörelse för innebörden av markupplåtelseavtalen där han poängterade  

vikten av att markägaren kontaktar föreningen så snart arbeten planeras som kan tänkas påverka  

fibernätets dragning. Vidare meddelade han att samtliga avtal nu kontrollerats och ska skickas till  

Lantmäteriet för registrering. 

Beslöts 

att   godkänna rapporten. 

 

   § 19 

Avtackning 

Yvonne Winarve överlämnade en blombukett till Jan Nyman med föreningens tack för det fantastiska  

arbete han lagt ner. Slutligen framförde Yvonne ett stort tack till övriga styrelseledamöter och  

områdesansvariga för det enorma arbete som lagts ner och som nu innebär att Rone och Eke socknar  

har ett väl fungerande fibernät. 

 

   § 20 

Årsmötet avslutades. 

 

Dag som ovan   Justeras 

 

 

Yvonne Winarve  Kalle Johansson Staffan Berggren 


