
 

Protokoll fört vid årsstämma med Rone Eke Fiber ekonomisk 

förening den 22 juni 2021 vid Rone bygdegård kl. 19:00 

med ett 15-tal medlemmar närvarande. 

 § 1 

Föreningens ordförande Mats Hallvede hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsstämman 

inledd. Stämman hölls utomhus p.g.a. gällande pandemiregler 

 § 2 

Till ordförande för stämman valdes Mats Hallvede med Allan Pettersson som sekreterare. 

 § 3 

Fastställande av röstlängd 

Beslöts att bordlägga frågan till dess eventuellt behov uppstår. 

 § 4 

Protokolljusterare 

Beslöts att stämmoprotokollet skall justeras av Peter Mattsson och Anders Stoltz. 

 § 5 

Årsstämmans utlysande 

Styrelsen redogjorde för hur kallelse hade skett till årsstämman. 

Beslöts att stämman utlysts i behörig ordning. 

 § 6 

Föredragningslista 

Föreslagen föredragningslista fastställdes. 

 § 7 

Verksamhetsberättelse 

a/ Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Allan Pettersson. 

b/ Styrelsens förvaltningsberättelse föredrogs av Allan Pettersson och frågor runt denna besvarades. 

Beslöts att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. 

 §8 

Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen för 2020 föredrogs 

Beslöts att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  

§ 9 

Balans- och resultaträkning 

Beslöts att fastställa balans och resultaträkningen och lägga dem till handlingarna. 

  



 § 10 

Disposition av 2020 års resultat 

Beslöts att balansera 2020 års resultat i ny räkning. 

 § 11 

Ansvarsfrihet 

Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 § 12 

Styrelsearvoden 

Valberedningen föreslog att styrelsen oförändrat skall ha 20 000:- för 2021 att fördela till styrelsens 

ledamöter, suppleanter och revisorer enligt egna beslut. 

Beslöts att bifalla valberednings förslag. 

 § 13 

Medlemsavgift 

Styrelsen redovisade sitt förslag att medlemsavgiften för 2022 ska vara oförändrad 300 kronor per år. 

Beslöts att godkänna styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift om 300 kronor för 2022. 

 § 14 

Verksamhetsplan 

Kent Karlsson redogjorde för 2021 års verksamhetsplan med bl.a. utbyggnaden av föreningens 

fibernät. Mats Hallvede redogjorde för planerade arbetsdagar med översyn av kopplingsskåpen. 

Beslöts att godkänna rapporterna. 

 § 15 

Val av styrelseordförande 

Valberedningen föreslog omval av Mats Hallvede som ordförande för 2021 

Beslöts att enhälligt välja Mats Hallvede till styrelseordförande för en tid av ett år. 

 § 16 

Styrelseledamöter 

Valberedningen föreslog att de ledamöter som stod i tur för avgång omväljs för en tid av 2 år 2021-

2022. Det är Kent Karlsson, Anders Lind, Anders Stoltz som ordinarie ledamöter och Örjan Olofsson 

som suppleant 

Beslöts enhälligt enligt valberedningens förslag 

 § 17 

Revisorer 

Valberedningens förslag var omval av Lars Davidsson och Gösta Hult som ordinarie med 

TorgnyLidqvist Pettersson som revisorssuppleant. 

Beslöts enhälligt enligt valberedningens förslag 

  



 § 18 

Valberedning 

Beslöts att välja om valberedningen, Kurt Lundgren, Kalle Johansson och Dennis Björkman, 

 med Kurt Lundgren som sammankallande. 

§ 19 

Försäljning av föreningens fibernät. 

Mats Hallvede redogjorde för det anbud om försäljning som IP-Only lämnat till föreningen. Detta har 

avböjts eftersom det inte var i närheten av det värde nätet kan anses ha. Mats påminde om att under 

nästa år kommer förhandlingarna om ett kommande leverantörsavtal att behöva intensifieras och att 

en särskild grupp då bör tillsättas för det ändamålet. Fibernät Gotland nämndes där även som en 

resurs i det arbetet. 

 § 20 

Inkomna förslag och motioner 

Inga sådana förelåg för behandling. 

 § 21 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor framställdes. 

 § 20 

Ordföranden avslutade stämman kl. 19:42 och tackade de närvarande för visat intresse. 

 

 

 

 

 

Dag som ovan: 

 

__________________________________ 

Allan Pettersson / protokollförare 
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__________________________________  ________________________________ 

Peter Mattson    Anders Stoltz 


