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Protokoll från föreningsstämma i Anga-Kräklingbo ekonomisk förening 5 april 2018
Plats: Anga församlingshem
Närvarade: 15 medlemmar i föreningen och 3 medföljande
§ 1 Stämman öppnades av ordförande Kurt Söderström, som hälsade alla välkomna.
§ 2 Till ordförande för mötet valdes Kurt Söderström och till sekreterare valdes Kjerstin Dahlbeck.
§ 3 Mötesdeltagarna godkände den upprättade närvarolistan som röstlängd.
§ 4 Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Allan Niklasson och Daniel Pettersson
§ 5 Kallelse till årsmötet skickades som e-mail till medlemmarna den 17 mars 2018 samt med post till
medlemmar utan e-mail samma datum. Kallelsen är även inlagd på hemsidan som nu är
uppdaterad. Stämman ansåg att mötet hade blivit utlyst i behörig ordning.
§ 6. Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 7 Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisorns berättelse redovisades och godkändes.
Bilagor 1, 2 och 3.
§ 8 Balansräkningen och resultaträkningen fastställdes och överföringen av årets förlust till eget
kapital godkändes.
§ 9 Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för 2017 års förvaltning.
§ 10 Stämman beslutade att inga arvoden skall utgå till styrelseledamöter och revisorer.
§ 11 Kassören presenterade förslag till budget för 2018. Bilaga 4. Stämman godkände denna.
§ 12 Medlemsavgifter och avgifter för efteranslutning
Bakgrund till styrelsens förslag framgår av bilaga 5.
Stämman beslutade att medlemsavgifterna för 2018 skall vara 600 kr för medlemmar med
kollektiv eller öppen anslutning och 200 kr för övriga medlemmar. För kollektivt anslutna fördelas
medlemsavgiften över året och faktureras tillsammans med nätavgiften.
Stämman beslutade att för efteranslutning till föreningens nät skall gälla:
En grundinsats på 28 000 kr minus förskottsbetalad näthyra för att få tillgång till nätet plus
faktiska kostnader för dragning av servisledning fram till tomtgräns med ett tak på 65 000 kr (i
extrema fall 100 000 kr) för den sammanlagda kostnaden. Arbetet startas först när minst en
anslutning är avtalad och grundinsatsen betald.
Anslutningar genomförs en gång om året på våren och skall vara beställda och delbetalda före
årsskiftet.
Beslut om villkor för efteranslutningar fattas av föreningsstämman varje år.
§ 13 Till ordförande i föreningen omvaldes Kurt Söderström för 1 år.
§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Vice ordförande Hans-Erik Karlsson hade avsagt sig sitt uppdrag men inget förslag på ersättare
förelåg. Stämman beslutade att styrelsen tills vidare skall bestå av sex ledamöter och två
suppleanter. Följande styrelsemedlemmar valdes:
Kassör Åke Persson 2 år
Ledamot Mona Staflin 2 år
Ledamot Karl-Gustaf Jansson 2 år
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Kjerstin Dahlbeck suppleant 1 år
Pierre Yttergren suppleant 1 år
§ 15 Till revisor och revisorssuppleant valdes
Revisor Lars Borg 1 år
Revisorssuppleant Göran Darvelid 1 år
§ 16 Till valberedningen valdes:
Charlotte Stjernholm, sammankallande 1 år
Magnus Staflin, Kräklingbo 1 år
Maria Engelhardt, Kräklingbo 1 år
§ 17 Övriga frågor:
Inga övriga frågor hade anmälts till styrelsen före mötet.
Åke Persson informerade att en ny dataskyddsförordning GDPR kommer under våren. Detta
föranleder en anpassning gällande personuppgifter som föreningen hanterar.
Vidare informerades att serviceavtalet med BRS löper vidare.
2019 går avtalet med Comhem som kollektiv tjänsteleverantör ut. Det skall sägas upp för
omförhandling senast under juli 2018.
IP-Only har börjat formulera olika erbjudande av stöd till fiberföreningarnas arbete.
§ 18 Ordföranden tackade de närvarande för intresset och förklarade föreningsstämman avslutad.
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Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2017
Bilaga 2. Årsredovisning 2017
Bilaga 3. Revisionsberättelse
Bilaga 4. Förslag till budget
Bilaga 5, Bakgrund och förslag på medlemsavgifter 2018 och efteranslutningsavgifter.

